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اول دفتر مدیر مسئول

مدیر مسئول
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ــت اوباما گامی دیگر در  ــته آمده بود که دول در خبرهای ماه گذش
ــته و اعالم  ــانی همجنس بازی برداش ــنیع  و ضد انس دفاع از عمل ش
ــاس میزان اهتمام آنها  ــت که روابط خود را با دولت ها بر اس کرده اس
ــاله همجنس بازی تنظیم خواهد کرد. غرب مدرن از آغاز تکون  به مس
ــیری خارج از فطرت توحیدی و الهی انسان حرکت کرد تا  خود در مس
ــتیزه گر با فطرت آدمی» تعریف  آنجا که  اگر مدرنیته را به «تمدن س

کنیم بیراه نگفته ایم.  
ــر بحرانی بودن  تمدن  ــته، اخباری دال ب این روزها بیش از گذش
ــت و زرساالر مدرن غربی با محوریت آمریکا به گوش می رسد  اومانیس
ــت غرب و  ــت از افول تمدنی دارد که چند قرن اس ــه چیز حکای و هم
شرق عالم را در سیطره نظری و تمدنی خود گرفته است. دفاع رسمی 
ــنیع همجنس بازی که در ذهن همگان یاد قوم  و هنجاری از عمل ش
ــنن قطعی و غیر قابل تبدیل  ــاس س معذب لوط را زنده می کند، بر اس
ــیدن این تمدن است. البته باید به  ــانه ای گویا از به پایان رس الهی نش
ــد اخالقی، خأل نظری و فرهنگی غرب، دیگر بحرانهای  این پدیده ض
ــتگی اقتصادی آن را در عین  ــی و اخالقی غرب و نیز ورشکس اجتماع
ــی آن در برابر دیگر ملت ها و کشورها  ــیدن تکبر و گردنکش به اوج رس

افزود.   
ــه در میان  ــت ک ــت این اس ــف اس اما با این حال آنچه مایه تاس
ــوند که هیمنه غرب و  ــانی یافت می ش ــلمین و متدینان هنوز کس مس
ــانه های آشکار  ــت و با این همه نش مدرنیته آنان را زمین گیر کرده اس

نتوانسته اند افول و غروب غرب مدرن را رصد کنند. چرا؟ 
بدون شک یکی از ادله آن، فاصله گیری از آموزه های قرآنی درباره 
ــر موضوعات نیز کم و  ــت همان طور که در دیگ تمدن ها و جوامع اس
بیش از این آموزه ها فاصله داریم. و البته این خود محصول عواملی چند 
ــیطره انگاره های غربی بر عقل و جان ماست. سیطره بیش  از جمله س
ــاله مدرنیته بر جامعه ما که بدترین وجه آن، غلبه منطق  از یک صد س
ــت، ما را به نوعی فلج ذهنی در مواجهه با  معرفتی مدرن بر اذهان اس

بسیاری از پدیده های عصری و نو دچار کرده است.  
اگر از منظر آیات عمیق و انیق قرآنی همراه با تفسیر معلمان الهی  
ــالم به پدیده غرب و مدرنیته بنگریم،  قرآن یعنی اهل بیت علیهم الس
ــی تمدن جدید غرب در همان آغاز  در می یابیم که اصوال نطفه فروپاش
همراه با تکوین و تولدش بسته شد. هیچ کس نمی تواند در این مساله 
تردید کند که بنیان غرب جدید بر الحاد و انکار غیب و وحی و نسیان 
ــاید مدرنیته، الحادی ترین و ضد غیب ترین تمدنی  ذکر الهی بود و ش
ــر به خود دیده است و این بدان معنا بود که افول و سقوط،  بود که بش
همزاد با آن بود. حال با این توصیف به سراغ  قرآن می رویم و قصه و 

سرنوشت تمدنی این چنین را جویا می شویم: 
 ۱ ین انًا فَهو لَه قَرِ یطَ َه شَ یضْ ل رِ الرحمنِ نُقَ ومن یعشُ عن ذكْ

ــیطانى  ــداى ] رحمان دل بگرداند، بر او ش ــس از یاد [خ ــر ك (و ه
مى گماریم تا براى وى دمسازى باشد.)

 رویگردانی از یاد خدا چه در افراد و چه در جوامع، موجب دمسازی 
ــیطانی را رقم  ــیطان خواهد بود و رفتار و تمدنی ش ــینی با ش و همنش

خواهد زد که فرجام آن هالکت و نابودی است.
 ان یطَ ِ أُولَئك حزْب الشَّ ر اهللاَّ ان فَأَنساهم ذكْ یطَ م الشَّ ــتَحوذَ علَیهِ اس

 ۲ونراس ان هم الْخَ یطَ أَالَ إِن حزْب الشَّ

(شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است آنان حزب 
شیطانند. آگاه باش كه حزب شیطان همان زیانكارانند.)

ــیطانند   فراموش کنندگان ذکر الهی و منکران خداوند که حزب ش
در نهایت زیانکار و بازنده بوده و سقوط خواهند کرد. 

 ۳ ون َئك هم الْفَاسقُ سهم أُول أَنساهم أَنفُ َ فَ َّذین نَسوا اهللاَّ ال ونُوا كَ والَ تَكُ
ــانى مباشید كه خدا را فراموش كردند و او [نیز] آنان  (و چون كس

را دچار خودفراموشى كرد آنان همان نافرمانانند.) 
ــی و انکار  ــد، فرد و جامعه را به خود فراموش ــی یاد خداون فراموش
ــوق خواهد داد. آیا امروز ما در غرب و  ــانی س ابتدایی ترین فضایل انس
ــمی و قانونی  ــتیم؟ آیا دفاع رس جوامع غربزده با این پدیده مواجه نیس
ــیاری دیگر  ــز همجنس بازی در کنار بس ــت و نفرت انگی از عمل پس
ــی خانواده و ...  ــونت، قتل، فروپاش از ناهنجاری های اخالقی نظیر خش

مصداقی بارز از این خود فراموشی نیست؟  
 ةامیالْق موی هر ا ونَحشُ نكً ــةً ضَ َه معیشَ رِی فَإِن ل ومن أَعرضَ عن ذكْ

أَعمى۴ 
ــت، زندگىِ تنگ [و  ــاد من دل بگرداند، در حقیق ــر كس از ی (و ه

سختى ] خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى كنیم.)
ــایش و آرامش بشر غربی و یا  ــأ آس  آیا ثروت و قدرت غرب منش
ــروز غربی که با انواع  ــت؟ آیا زندگی مدرن ام ــرقیِ غربزده بوده اس ش
ــانی های روانی همراه است، مصداقی بارز از  ــارهای روحی و پریش فش
ــت ضنک مورد اشاره  قرآن کریم نیست؟ اگر نه پس چرا  همان معیش
ــای روان گردان و آرام  ــد غربی باالترین مصرف داروه جوامع ثروتمن
ــروز غرب که دیگر جوابگوی  ــش را دارند؟ آیا فالکت اقتصادی ام بخ
ــت، نشانه بحرانی شدن  ــر غربی نیس روحیه مصرف زده و حریص بش

معیشت ضنک دنیای مدرن نیست؟
ــم تمام حرص  ــت که علی رغ ــر نکات قابل تامل این اس از دیگ
ــرقیِ غربزده امروز برای توسعه و  ــر غربی و نیز بشر ش و ولعی که بش
ــروت و اقتدار مادی دارد،  قرآن اکثریت جوامع و تمدن هایی را که بر  ث
ــعه یافته  ــت، ثروتمند و به تعبیر امروزین توس آنها عذاب نازل کرده اس
ــد. گویا ارتباط وثیقی بین میل به ثروت و اقتدار مادی  توصیف می کن
و نابودی و هالکت وجود دارد. البته پر واضح است که این حرف بدان 
معنا نیست که دین در پی جوامعی فقیر و محتاج و مفلوک است، اما آن 
سوی آن نیز واضح است که افراط در دنیا گرایی و مصرف و کام جویی 
و میل به خلود در دنیا که طبعا با نسیان ذکر الهی همراه می شود، منشأ 
هر فساد و تباهی و نهایتا سقوط است؛ وضعیتی که ما در دنیای امروز 

شاهد آن هستیم.   
به آیات زیر بنگرید: 

نا قَبلَهم ْ من ْ قَرن ٍ هم ْ اَحسن ُ اَثاثًا و رْءیًا۵  م ْ اَهلَكْ و كَ
(و چه  بسیار پیش  از آنان ، نسل هایی  را كه  خوش  ساز و برگ تر و 

خوشنماتر بودند، نابود كردیم .) 
تَها۶  نا من ْ قَریة بطرت ْ معیشَ م ْ اَهلَكْ و كَ

ــدت  رفاه ] در زندگیشان  سرمستی   ــیار شهرها كه  از [ش (و چه  بس
می كردند، نابود كردیم)  

ــد منْه ُ  رون  من ْ هو اَشَ بله  من َ الْقُ َهلَك َ من ْ قَ ِّ اّهللا َ قَد ا ــم ْ یعلَم ْ اَن  اَولَ
ثَر جمعًا۷  وةً و اَكْ قُ

ــت  كه  خداوند پیش  از او، از میان  نسلها(یی   (آیا [قارون ] نمی دانس
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كه  بودند) كسانی  را كه  از او نیرومندتر و مال  اندوزتر بودند، نابود كرده  
است .) 

یف َ كان َ عاقبةُ الِّذین َ من ْ قَبلهم ْ  روا كَ رض  فَینْظُ اَولَم ْ یسیروا فی  االْ
َرض َ و عمروها۸  وةً و اَثاروا االْ د منْهم ْ قُ كانوا اَشَ

ــفر نكرده اند كه  بنگرند چگونه  بوده  است   ــیر و س (آیا در زمین  س
ــرانجام  كسانی  كه  پیش  از آنان  بودند. آنان  از ایشان  نیرومندتر بودند  س
ــاخته  بودند،  و زمین  را كندوكاو كردند و بیش  از آنچه  آنان  آن  را آباد س

آبادش  كردند.) 
و اما صریح تر و الهام بخش تر از آیات فوق دو آیه دیگر از  قرآن 
است که عاقبت تمدن مقتدر و سلطه جوی غرب را می توان بر اساس 

آنها پیش بینی کرد:
 ونرقَاد مــا أَنَّه لُهأَه ن ینَتْ وظَ ــا وازَّ فَهر خْ ت اَألرضُ زُ ــذَ ا أَخَ ۱.   إِذَ
أَن لَّم تَغْن بِاَألمسِ  ــدا كَ ــآ أَتَاها أَمرنَا لَیالً أَو نَهارا فَجعلْنَاها حصی هلَیع

 ۹ونر كَّ ومٍ یتَفَ لُ اآلیات لقَ لك نُفَصِّ ذَ كَ
(آن گاه كه زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن 
ــتند كه آنان بر آن قدرت دارند، شبى یا روزى فرمان [ویرانى ] ما  پنداش
ــت.  ــته اس آمد و آن را چنان درویده كردیم كه گویى دیروز وجود نداش
ــه مى كنند به  ــود] را براى مردمى كه اندیش ــانه ها [ى خ این گونه نش

روشنى بیان مى كنیم.) 
آیه فوق سخن از یک سنت الهی در تاریخ بشری می گوید که هر 
ــبت به  ــیفتگی نس گاه جامعه و تمدنی به مرحله زر و زیور خواهی و ش
ــید و احساس غلبه بر زمین را پیدا کرد، باید منتظر  زرق و برق دنیا رس

عذاب الهی در شب یا روز باشد. 
ــیار جالب توجه این است که علوم و تکنولوژی مدرن  از نکات بس
ــکل گرفتند  ــب اقتدار و غلبه بر طبیعت و زمین ش ــا به نیت کس اساس
ــاره کرده اند که صدای  ــه تاریخ نگاران مدرنیته به این نکته اش و هم
ــدـ  وقتی  ــای علوم مدرنـ  که به دنبال آن تکنولوژی مدرن زاده ش پ
ــید که آقای فرانسیس بیکن گفت: ما علم را برای قدرت  به گوش رس
می خواهیم و نه صرفا برای فهم حقیقت و  فهم عالم و هستی. بیکن 
گذشتگان را از این بایت که صرفا علم را برای تفسیر و تعبیر عالم می 
ــتند سرزنش می کرد و می گفت ما علم را برای تغییر و غلبه بر  خواس

عالم باید بخواهیم. 
ــش اول این آیه  ــروزی حتی متدینین اگر تنها بخ ــوم افراد ام عم
ن أَهلُها أَنَّهم قَادرون علَیهآ)  ینَتْ وظَ ــا وازَّ فَهر خْ ت اَألرضُ زُ ذَ ا أَخَ را (إِذَ
ــد، گمان می برند که خداوند در مقام تمجید  ــد و ادامه آن را نبینن ببینن
ــته اند و احساس غلبه بر آن را دارند!  ــت که زمین را آراس از مردمی اس
و مگر نه این است که امروز تمام جوامع، بر اثر سیطره نظری و عملی 

مدرنیته، سودای توسعه یافتگی و غلبه بر طبیعت و عالم را دارند؟ 
ــت. در این منطق عبور از سادگی  اما منطق  قرآن چیز دیگری اس
ــه زرق و برق خواهی و  ــیت و تواضع، و ورود به عرص و قناعت و خش
حرص و مصرف زدگی و برتری جویی، مقدمه نابودی است؛ چیزی که 
ــک باید منتظر آمدن  امروز دنیای غرب در اوج آن قرار دارد و بدون ش

امر و عذاب الهی در شب یا روز باشد.  
ا  ــیٍء حتَّى إِذَ لِّ شَ م أَبواب كُ رواْ بِه فَتَحنَا علَیهِ كِّ ــواْ ما ذُ ا نَسلَم ۲. فَ

 ۱۰ونسلبم ما ه إِذَ نَاهم بغْتَةً فَ ذْ حواْ بِما أُوتُواْ أَخَ فَرِ

ــده بودند فراموش كردند،  (  پس چون آنچه را كه بدان پند داده ش
ــودیم، تا هنگامى كه به  ــزى [از نعمتها] را بر آنان گش ــاى هر چی دره
ــده بودند شاد گردیدند ناگهان [گریبان ] آنان را گرفتیم، و  آنچه داده ش

یكباره نومید شدند.) 
ــی شگفت انگیز تر است. این آیه مرکب از شرط و  اما آیه دوم بس
ــت. جمله شرطیه آن چنین است: «پس چون آنچه را كه بدان  جزاء اس
پند داده شده بودند فراموش كردند...». بدون شک امروز کمتر کسی را 
می توان یافت که اگر قبال به این آیه توجه نکرده باشد، بتواند با دیدن 
ــرط چیست.  ــرطیه حدس بزند که جواب و جزای این ش صرفا جمله ش
ــود. البته این حدس  ــی گویند البد عذابی بر آنها نازل می ش عموما م
ــت است اما شکل این عذاب، باریدن سنگ از آسمان و یا طوفان  درس
ــهمگین و مهلک عبارت است از باز  ــت بلکه این عذاب س و زلزله نیس
ــردن همه درهای قدرت و ثروت به روی جامعه ای که خداوند را به  ک
ــیان سپرده است: فتحنا علیهم ابواب کل شئ. خب نتیجه چه  طاق نس
خواهد شد؟ سرمستی، غرور، استکبار، استیالجویی بر انسانها و طبیعت، 
و آن گاه: به ناگاه آنان را با عذابمان بر می گیریم و چنان در هم  می 

کوبیمشان که همه چیز را بر فنا رفته می بینند. 
ــاس برخی از روایات، تاویل و تحقق نهایی سنت الهی مورد  بر اس
ــاره در این دو آیه، آخر الزمان است که دولت کفر و دولت مخالفان  اش
ــیع وقتی به اوج اقتدار و سر مستی خود رسیدند،  ــالم و تش توحید و اس
ــالم چون صاعقه ای بر  حادثه ظهور حضرت بقیة اهللا االعظم علیه الس
سر آنان فرود خواهد آمد، و بساط سلطه و اقتدار آنان را بر خواهد چید. 
ــیار مهم و مغفول در روزگار ما ـ  دو آیه فوق، حاوی یک نکته بس
ــفر غربزدگی است ـ  می باشد که قدرت و ثروت و  که محاط در اتمس
ــیخته و به اصطالح توسعه یافتگی نمی تواند دلیلی بر  اقتدار لجام گس
ــد و بلکه می تواند دلیل بر  ــرفت یک جامعه و تمدن باش کمال و پیش
ــب ماندگی و انحطاط معنوی و عقیدتی یک جامعه غافل از خداوند  عق
ــتدراج و امهال شده و باید در  ــنت اس ــد که دچار مکر خداوند و س باش

انتظار عذابی و عقوبتی کوینده باشد. 
ــهمگین  در دنیای  در هر صورت باید همگی منتظر یک اتفاق س
ــوت و تباهی و  ــیان ذکر الهی و نخ ــه آکنده از نس ــرفته امروز ک پیش
ــی و برتری جویی و ویرانگری انسان و طبیعت باشیم و صبح  گردنکش
هالکت و نابودی سلطه طلبان و گردنکشان غربی و شرقی را که بدون 
ــک امپراطوری غرب و آمریکا در راس آن است، به نظاره  بنشینیم.  ش

الیس الصبح بقریب؟    
 پى نوشت ها: 

۱ . زخرف ۳۶
۲ . مجادله آیه ۱۹

۳ . حشر ۱۹
۴ . طه/ ۱۲۴
۵. مریم  / ۷۴

۶. قصص  / ۵۸
۷. قصص  / ۷۸

۸. روم  / ۹، همچنین  ر.ك  به : فاطر، ۴۴ / مؤمن ، ۲۲ و ۸۲
۹ . یونس / ۲۴
۱۰. انعام/ ۴۴ 
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 جبر و اختیار از دیدگاه مکتب وحى و مکاتب بشرى/  
سید جعفر سیّدان

 ابن عربى تصوف و کابالیسم/  مرتضى رضوى
 شیخ مفید و فلسفه/ حسن میالنى

 عرفـان مولوى براى کفار خطر ندارد/ سـید مهدى 
میرباقرى

 نقـد نظریـه المیزان دربـاره معناى تمثـل مالئکه/ 
محمد على صابرى

 پیـش نیازهـاى تحـّول در علـوم انسـانى/ مهدى 
نصیرى

 اهـل بیت علیهم السـالم و حقیقت عصمت در نگاه 
ابن عربى/ سید جعفر مرتضى عاملى

 نسبت تشیّع و تصوف/ تحریریه سمات 
 نقـد کتاب « البرهان فى تفسـیر القرآن»/ حسـام 

حاج مؤمن
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1مقاله

 آیت اهللا سیّد جعفر سیّدان
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حـل  بـراى  فالسـفه 
مشـکل جبـر گفته انـد: 
فعـل بنـدگان بـه اراده 
آنها مسـتند است، پس 
امـا  اسـت.  اختیـارى 
از آنجـا کـه اراده یـک 
پدیده اسـت، بـه علت 
نیـاز دارد. اگر علت این 
پدیـده ماننـد خـود آن 
بـه علت  باشـد،  حادث 
دیگر نیاز خواهد داشت 
و اگـر همین طـور ادامه 
پیدا کند، تسلسـل الزم 
مى آید و تسلسـل باطل 
فعـل  بنابرایـن  اسـت. 
باید بـه علتى که حادث 
نیسـت، منتهـى شـود. 
در نتیجـه، فعل به علت 
مقـدس  (ذات  العلـل 
اراده  و  حـق  حضـرت 
ذاتى او) منتهى مى شود. 
فعل  به عبـارت دیگـر، 
یک علت قریب دارد که 
همان اراده عبد اسـت و 
یک علت بعیـد دارد که 

اراده خداست. 

 ۱.نظریه جبر 
 1/1.جبر اشعرى 

ــان ها در افعال خود هیچ  جبریه قائلند که انس
ــى ندارند و همه افعال، فعل اهللا است.۱ چون  نقش
این سخن خالف وجدان است، اشاعره براى فرار 
از این مشکل و مشکالت دیگر، مسأله «کسب» 
ــرح کرده اند. بدین بیان که خداوند مقارن با  را مط
انجام فعل، به عبد قدرت و اراده مى دهد اما قدرت 
ــرى در فعل ندارد و صرفًا تقارنى  و اراده اى که اث
ــوى خدا و واجد شدن  ــت بین انجام فعل از س اس
ــب»  ــن حالت براى عبد. از این تقارن به «کس ای
ــت. در کتب کالمى، این سخن به  ــده اس تعبیر ش

صورت مبسوط بحث شده است.۲ 
علت این اعتقاد و ریشه هاى آن ممکن است 

امور زیر باشد:
 ۱- برخى مدارک نقلى؛ 

 ۲- قدرت و سلطه مطلقه خدا، به دلیل تنافى 
قدرت انسان با قدرت تامه خداوند متعال؛ 

ــر،   ۳- علم مطلق حضرت حق به افعال بش
ــا علم ازلى خداوند  ــان ب به دلیل تنافى اختیار انس

متعال؛ 
1/2 جبر فلسفى 

ــفه براى حل مشکل جبر گفته اند: فعل  فالس
ــت، پس اختیارى  ــتند اس بندگان به اراده آنها مس
ــت، به  ــا که اراده یک پدیده اس ــت. اما از آنج اس
ــت نیاز دارد. اگر علت این پدیده مانند خود آن  عل
حادث باشد، به علت دیگر نیاز خواهد داشت و اگر 
ــل الزم مى آید و  همین طور ادامه پیدا کند، تسلس
تسلسل باطل است. بنابراین فعل باید به علتى که 
حادث نیست، منتهى شود. در نتیجه، فعل به علت 
ــرت حق و اراده ذاتى او)  العلل (ذات مقدس حض
ــود. به عبارت دیگر، فعل یک علت  منتهى مى ش

ــت و یک علت  قریب دارد که همان اراده عبد اس
ــت. هرچه در میان آن دو  بعید دارد که اراده خداس

فرض شود، ناچار باید به اراده خدا منتهى شود. 
برخى از فالسفة متأخر ۳ در توجیه این سخن 
ــان گفته اند: «این علت  ــى آن با اختیار انس و تناف
قریب اگر تنها خودش لحاظ شود، فاعل آن مختار 
ــل دارد و انجام آن را نیز  ــت زیرا توانایى بر فع اس
اراده کرده است.» اما در نهایت خود ایشان اذعان 
ــد اختیار به معناى  ــد که این قول نمى توان کرده ان
حقیقى را ثابت کند بلکه در حقیقت «جبرى است 
در صورت اختیار». ۴؛ چون فعل سرانجام به اراده 
خدا منتهى مى شود و معلول که فعل انسان است، 
ــت و در سلسله  از علت تامه خود تخلّف ناپذیر اس
ــاز مى گردد که  ــل، در نهایت به ذات االهى ب عل
ــانى است. پس  علت تامه و نهایى همه افعال انس
ــت،  ــتند به اراده عبد اس از آن جهت که فعل مس
اختیارى است اما از آن جهت که به ناچار به اراده 

خدا منتهى مى شود، جبر است.
1/3. جبر عرفانى 

در عرفان گفته مى شود که آنچه هست، وجود 
ــأنات اوست که عین  حضرت حق و تطورات و تش
ــت، و در نتیجه «غیرى» وجود ندارد تا اراده  اوس
ــد. با این وصف، چون  ــته باش و اقتضایى هم داش
ــد، مفروض نیست تا  ــانى که داراى اراده باش انس
ــته  نفى جبر و تفویض در مورد او موضوعیت داش
ــد.پس تعبیر «الجبر و ال تفویض» که مکررًا  باش
ــالم به آن اشاره  در احادیث معصومان علیهم الس
ــالبه به انتفاء  ــت، از این نگاه، از باب س ــده اس ش

موضوع است.
این دیدگاه در بیان «امر بین االمرین» که در 
روایات اهل بیت  علیهم السالم آمده، معتقد است 
که این عبارت اسناد مجازى است (از باب «جرى 
ــخن، بیشتر  المیزاب»). ۵ این بحث را در ادامه س

مقدمه 
جبر و اختیار از مباحث بسیار مهم و کهن در تاریخ تفکر بشرى است. محدوده 
بحث، افعال اختیارى انسان - اعم از افعال جوارحى و جوانحى - است، مثل راستگویى، 
دروغگویى، عدالت، ظلم، و..... . بنابراین مسائل تکوینى مربوط به انسان مثل والدت، فوت، 
خصوصیات جسمانى و... خارج از موضوع بحث است. همچنین در حوزه مسائل تکوینى، 
بحث هایى از قبیل قضاء و قدر، شرور و نظام احسن و غیر آن مطرح مى شود که از قلمرو 
این مقال بیرون است. در این گفتار به بررسى و نقد دیدگاه هاى مرتبط با جبر خواهیم 
پرداخت. اما بهتر است قبل از ورود در مباحث تفصیلى تر، به سه دیدگاه مهم در بحث جبر 
و اختیار، یعنى نظریه جبر، نظریه تفویض و نظریه امر بین االمرین اشاره اى داشته باشیم.
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مورد بررسى قرار خواهیم داد.
 

 2. تفویض معتزلى 
ــر، معتزله معتقدند که  در مقابل اعتقاد به جب
بندگان مستقالً بر افعال خود توانایى دارند و قدرت 
ــوى خداى تعالى  بر انجام کارها و اعمال آن از س
به آنها تفویض شده است. ۶ ریشه این سخن هم، 
نفى انتساب افعال قبیح به خدا، حفاظت بر صحت 
تکلیف و مسأله ثواب و عقاب وامثال آن مى باشد.
ــتقیمًا به موضوع  از آنجا که مقاله حاضر مس
ــث تفصیلى در این  ــت، از بح تفویض مربوط نیس

خصوص پرهیز مى کنیم.
 

 3. امر بین االمرین 
ــالم،  ــم اهل بیت  علیهم الس ــاس تعالی بر اس
افعال انسان نه جبر است و نه تفویض، بلکه «امر 
ــت که از آن به «اختیار» تعبیر  بین االمرین» اس
ــود. به انسان اختیار داده شده است و فعل و  مى ش
ترک تحت قدرت اوست. در گام نخست، ضرورى 
ــت بدانیم که اختیار یک امر محال ذاتى نیست  اس
ــتحاله عقلى ندارد، یعنى کامالً ممکن است  و اس
موجودى هم توانایى بر فعل و هم توانایى بر ترک 
ــد. ذات مقدس حضرت حق به بندگان  داشته باش
ــت و به آنچه  ــدرت و اختیار عطا کرده اس خود ق
به بنده اى عطا فرموده، در عین مالکیت بنده اش، 
ــه مالکیتش  ــت بلک ــک آن اس ــم مال خودش ه
ــت. این عطا و  ــر و کامل تر اس ــده اش قوى ت از بن
عنایت، آن به آن صورت مى گیرد. هر آن خداوند 
عنایت نکند، بنده در همان آن، فاقد قدرت خواهد 
بود. با این بیان، تمام اشکاالتى که منجر به قول 
ــت پاسخ داده مى شود  ــده اس به جبر و تفویض ش
ــرى و آموزه هاى  ــه را که وجدان، عقل فط و آنچ
ــأله  ــود و مس وحیانى ایجاب مى کند اثبات مى ش
ثواب و عقاب، تکلیف، امر و نهى و... معنا مى یابد.

 دالیل عقلى اشاعره بر نظریه کسب 
 استدالل از طریق قدرت االهى 

عمومیت قدرت و سلطه حضرت حق بر همه 
ــلم و مورد قبول همه است. افعال عباد  اشیاء مس
ــت؛ در نتیجه  ــم از تحت قدرت حق خارج نیس ه
عامل دیگرى در افعال عباد نقش ندارد. به عبارت 
دیگر، با توجه به قدرت شامله پروردگار و حفاظت 
ــتقیمًا به اراده  ــال عباد مس ــلطه االهى، افع بر س

ــرت حق پدید مى آید و بندگان در افعال خود  حض
هیچ نقشى ندارند. ۷

استدالل از طریق علم االهى
ــت و حضرت  افعال بندگان معلوم خداوند اس
حق قبل از فعل عبد به آن فعل آگاه است. چنانچه 
ــد، ممکن  ــته باش فعل به اراده و اختیار عبد وابس
ــت غیر از آنچه حضرت حق مى دانسته، تحقق  اس
ــد و این به معناى امکان تغییر در علم حضرت  یاب
ــق، بطالنش  ــر در علم ح ــد؛ و تغیی ــق مى باش ح
ــت. در نتیجه، بنده در فعل نقشى ندارد  بدیهى اس
ــته است و  و فعل صرفًا به اراده حضرت حق وابس

خود او پیشاپیش به اراده اش علم دارد. ۸
نقد دالیل عقلى 

مقدور بودن افعال عباد و سلطه حضرت حق 
بر همه چیز، با نفى اختیار عبد تالزمى ندارد. زیرا 
ــال وجودى،  ــه عنوان یک کم ــدرت یا اختیار ب ق
ــت و در  ــده اس ــب خداوند به عبد اعطاء ش از جان
ــلطه حضرت حق بر این قدرت،  عین حالى که س
ــار آزادى بر  ــت اختی ــت؛ چون حقیق محفوظ اس
 ــت، انسان بر فعل و ترک طرفین فعل و ترک اس
افعال اختیارى، سلطه کامل دارد. البته خود عبد و 
ــت و چنانچه  اختیار وى تحت مالکیت خداوند اس
ــلب کند،  بخواهد یک آن عنایت خود را از بنده س
ــاى وى نابود خواهد  ــئون و دارائی ه بنده و تمام ش
 ــد. بنابر این با وجود سلطه عبد بر فعل و ترک ش
ــلطه خداوند محفوظ و در عین  افعال اختیارى، س

حال فعل به عبد مستند است.
ــت.  همچنین علم االهى نیز موجب جبر نیس
ــه اختیار خود» انجام  ــد به آنچه که فرد «ب خداون
ــت. آگاهى خداوند نیز از آنجا که  مى دهد آگاه اس
ــى در افعال بندگان ندارد، هرگز منافى با  تأثیر علّ

اختیار آنها نیست.
دلیل نقلى 

ــاعره این آیه شریفه  از جمله دالیل نقلى اش
 دالواح ــو ه ــی ٍء و لِّ شَ ــلِ اُهللا خالق کُ ــت: «قُ اس

۹ «.ارالقَه
در این آیه شریفه، خداوند متعال به طور عموم 
خالق همه اشیاء شمرده شده است و افعال بندگان 
ــیاء است. پس خداوند متعال خالق  هم از جمله اش
ــت. بنابراین افعال بندگان  افعال بندگان هم هس
ــت نه فعل بندگان، چون بندگان  فعل خداوند اس

ایجاد کننده آنها نیستند. ۱۰
نقد دلیل نقلى 

در عرفان گفته مى شود 
کـه آنچه هسـت، وجود 
حضرت حـق و تطورات 
و تشـأنات اوسـت کـه 
عین اوست، و در نتیجه 
«غیـرى» وجـود نـدارد 
تـا اراده و اقتضایى هم 
داشـته باشـد. بـا ایـن 
وصـف، چـون انسـانى 
کـه داراى اراده باشـد، 
تـا  نیسـت  مفـروض 
تفویـض  و  جبـر  نفـى 
در مـورد او موضوعیـت 
داشـته باشد.پس تعبیر 
«الجبـر و ال تفویـض» 
کـه مکـرراً در احادیـث 
السالم  معصومان علیهم 
به آن اشاره شده است، 
بـاب  از  نـگاه،  ایـن  از 
سـالبه به انتفاء موضوع 

است.
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آیه مذکور هرگز به این جهت نظر ندارد بلکه 
در صدد بیان وابستگى کلّ هستى به حضرت حق 
ــت. البته اعمال بندگان نیز به خداوند سبحان  اس
وابسته است اما این وابستگى با جبر تالزمى ندارد. 
ــا که بطالن قول جبر به ضرورت وجدان و  از آنج
ــان به بداهت  ــت و انس ــن و بدیهى اس عقل روش
مى یابد که داراى اختیار است. بنا بر این در تبیین 
ــت، چون فعل  ــریفه مى توان گف ــه آیه ش و توجی
ــان بر زمینه تقدیراتى انجام مى شود  اختیارى انس
ــت، از این جهت خداوند  ــه خالق آن خداوند اس ک
خالق فعل انسان است بدون اینکه با استناد آن به 

حریت عبد منافاتى داشته باشد.
 

جبر فلسفى و دلیل آن 
ــاب فعل  گروه کثیرى از حکما قائلند که انتس
ــن و غیر قابل انکار  ــان به او و اراده اش، روش انس
است. ولى اراده انسان ممکن الوجود و معلول است 
ــان اراده اى  و به علت نیاز دارد. اگر علت اراده انس
ــوم و به همین  ــر و اراده دوم معلول اراده س دیگ
ــد و همه این  ــب اراده هاى بعدى در کار باش ترتی
ــند، و به واجب منتهى  اراده ها معلول و ممکن باش
ــود، تسلسل الزم مى آید و بطالن تسلسل هم  نش
ــت. اما اگر اراده انسان به واجب منتهى  مسلّم اس
ــود، در نتیجه اراده که فعل به آن مستند است،  ش
ــود و اراده و به پیرو آن فعل، باالجبار  واجب مى ش
ــان در افعال خود مجبور خواهد  محقق شده، انس
ــد. به عبارت دیگر: علت قریبه، اراده انسان، و  ش
ــت. مرحوم مالصدرا  علت بعیده، اراده خداوند اس
در جلد ششم اسفار به تفصیل وارد این بحث شده 
است. اما پیش از نقل عبارات اسفار مناسب است 
ــود. در آن  ــى از «توضیح المراد» مطرح ش عبارت

کتاب در ضمن بیان اقوال مختلف آمده است:
ــفه است:... و آن  «مذهب چهارم، نظر فالس
ــت و آن  این که فعل بنده تابع قدرت و اراده اوس
ــتند که در نهایت به خداى  ــبابى هس دو، تابع اس
تعالى مى رسد، پس قدرت خدا و اراده او به واسطه 

اسباب به فعل بنده تعلّق پیدا مى کند.» ۱۱
ــیرازى اشکال جبر را به  مرحوم صدرالدین ش

صورت زیر مطرح نموده و پاسخ مى دهد:
«از آن جمله اینکه: اگر اراده انسانى از خارج، 
ــباب و علت هایى که منتهى به اراده قدیمى  با اس
ــود، تحقق و ثبوتش واجب  مى شوند بر او وارد ش
ــد و  ــت، خواه آن را بنده اراده کرده باش و الزم اس

ــد، پس بنده در اراده اش ناگزیر است  یا نکرده باش
ــیت واجب االهى او را ناگزیر و ناچار ساخته  و مش
ــاَء اُهللا » ۱۲ یعنى:  ــت، «وماتَشاُءون إِالّ أَن یش اس
ــدا بخواهد. پس چگونه  نمى خواهند مگر آنکه خ
انسان فعلش به اراده خودش است؟ چون اراده اش 
ــت، و گرنه اراده ها ترتب پیدا  به اراده خودش نیس

کرده و تا بى نهایت تسلسل پیدا مى کرد.
ــتى مختار کسى است که  ــخ آنکه: دانس  پاس
فعلش به اراده خودش باشد، نه کسى که اراده اش 
ــه الزم مى آید که  ــد، وگرن ــه اراده خودش باش ب
اراده اش عین ذاتش نباشد؛ و قادر کسى است که 
ــود، وگرنه  چون اراده فعل کرد، فعل از او صادر ش
ــر اراده، اراده فعل کرد،  ــت؛ نه اینکه اگ قادر نیس

فعل انجام دهد، وگرنه انجام ندهد.» ۱۳
ــت که  خالصه بحث مالصدرا (ره) چنین اس
ــی ء ممکن است،  چون اراده عبد، خودش یک ش
ــس نیاز به علت دارد. علت این اراده یا خود باید  پ
ــد و یا به واجب منتهى شود، در نتیجه  واجب باش
اراده واجب مى شود و به جبر مى انجامد و چنانچه 
ــل الزم  ــود، تسلس ــک واجب ختم نش ــه ی اراده ب

مى آید که آن هم باطل است.
ایشان در جواب از اشکال جبر مى گوید: براى 
اثبات اختیار، بیش از این احتیاج نیست که فعل به 
ــتند باشد. فعل عبد هم به اراده او مستند  اراده مس

است، پس اختیارى است. 
ــان باالخره باید به یک علت واجب  اراده انس
ــر خواهد بود  ــود که در این صورت جب منتهى ش
ــل الزم  ــود تسلس و اگر به علت واجب منتهى نش
ــخ نداده و صرفًا  ــکال پاس مى آید. مالصدرا به اش
ــت اما در بحث  ــه بحث خوددارى کرده اس از ادام
حقیقى نمى توان از تعقیب و پى گیرى بحث سر باز 
ــخ این سئوال روشن شود که آیا مبدأ  زد. باید پاس
اراده انسان، اختیار اوست یا به اراده ازلى حضرت 

حق منتهى مى شود؟! ۱۴
ــه: آیا  ــود ک ــا مطرح مى ش ــئوالى در اینج س
ــت کرد  ــخن مالصدرا چنین برداش نمى توان از س
ــه که فعل عبد از  ــه اراده خدا بر آن تعلق گرفت ک

اراده اش صادر شود؟ و این همان اختیار است.
ــت که: خیر؛ با توجه به تعبیر  ــخ این اس پاس
ــان  ــتى کرد. ایش مالصدرا نمى توان چنین برداش
فعل اختیارى را فعلى مى داند که «مسبوق به اراده 
ــد» و نفرموده است که «منشأ اراده عبد،  عبد باش

اختیار اوست».

بر اسـاس تعالیـم اهل 
السـالم،  بیـت  علیهـم 
افعـال انسـان نـه جبر 
است و نه تفویض، بلکه 
«امر بین االمرین» است 
کـه از آن بـه «اختیـار» 
تعبیر مى شود. به انسان 
اختیار داده شده است و 
فعل و ترك تحت قدرت 
اوست. در گام نخست، 
ضرورى است بدانیم که 
اختیـار یـک امـر محال 
ذاتى نیسـت و استحاله 
ندارد، یعنى کامًال  عقلى 
ممکـن اسـت موجودى 
هم توانایى بر فعل و هم 
توانایى بر ترك داشـته 
مقـدس  ذات  باشـد. 
حضرت حـق به بندگان 
خود قدرت و اختیار عطا 
کرده است و به آنچه به 
فرموده، در  بنده اى عطا 
بنده اش،  مالکیّـت  عین 
خـودش هـم مالـک آن 
اسـت بلکـه مالکیّتـش 
و  قوى تـر  بنـده اش  از 

کامل تر است.
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ــان «فاعل مختار» است اما اختیار  تعبیر ایش
ــان مى داند،  ــتناد فعل به اراده انس را به معناى اس
ــدون اختیار او  ــه طور قهرى و ب ــه اراده او ب اگرچ

پدید آید. 
ــن زمینه مفید  ــان نیز در ای ــر دیگر ایش تعبی
ــت. ایشان در فرق بین انسان و فواعل طبیعى  اس
مى فرماید: «فواعل طبیعى شعور ندارند ولى انسان 

از فعل خود آگاه است» و سپس مى نویسد:
ــائر المختارین غیر اهللا فی  ــک حال س «وکذل
ــم فی إرادته مقهور مجبور  أفعالهم، فإن کال منه
من أجل الدواعی والمرجحات مضطر فی اإلرادات 

المنبعثة عن االغراض، مستکمل بها. ۱۵
ــان  ــال دیگر صاحب اختیاران در افعالش  و ح
ــت، زیرا هر کدام  - غیر از خداوند - این گونه اس
ــور و مجبوراند و از جهت  ــان در اراده او مقه از آن
ــتن دواعى و انتخاب بهتر، در اراده هایى که  داش
ــود و بدان ها  از اهداف و اغراض برانگیخته مى ش
استکمال حاصل مى نمایند، مضطر و ناچاراند.» ۱۶
ــد متعال در اراده اش  از نظر مالصدرا، خداون
ــارج او را مجبور  ــى از خ ــت و فاعل ــور نیس مقه
ــود مقهورند و  ــدا در اراده خ ــد. اما غیر خ نمى کن
ــل و دواعى خارج  ــن اراده اى که به عوام به همی
ــتکمل مى شوند. از این  ــتند است، مس از ذات مس
بیان فهمیده مى شود که از نظر مالصدرا، اراده به 
ــت بلکه  معناى آزادى در طرفین فعل و ترک نیس
ــت از اضطرار به یک طرف، تحت  اراده عبارت اس

تأثیر دواعى و مرجحات.
وى در جاى دیگر مى  گوید:

ــس، در ما و در دیگر حیوانات،   «بدان که نف
ــت، چون  در افعال و حرکاتش مضطر و ناگزیر اس
افعال وحرکاتش - مانند فعل طبیعت و حرکاتش 
ــت، زیرا آن جز به حسب اهداف  ــخیرى اس - تس
ــبب هاى خارجى، نه تحقق مى پذیرد  و داعیه و س
ــد مى آید؛ پس نفس ما مانند طبیعت، در  و نه پدی
ــت، ولى فرق بین آن  ر اس ــخّ افعال وحرکات مس
ــت ک نفس به اهداف و داعیه و سبب  دو این اس
ــعور دارد و طبیعت، به داعیه و  هایش آگاهى و ش
ــعور ندارد و فعل اختیارى در  ــبب ها آگاهى و ش س
ــود نه تحقق مى یابد و نه  ــع جز در واجب الوج واق
جایز است؛ و غیر او از صاحبان اختیار جز مضطر و 

مجبورِ در صورت اختیارداران نیست.» ۱۷
ــان و سائر حیوانات مانند  حاصل آن که، انس
ــى در افعال خود مجبور و مضطر  فاعل هاى طبیع

ــتند، چون اغراض و دواعى خارجى آنها را به  هس
ــان به  ــل وادار مى کند لکن با این فرق که انس فع
ــعور  ــت و ش اغراض، دواعى و افعال خود آگاه اس

دارد اما طبیعت به دواعى آگاه نیست. 
ــیرازى در جاى دیگر  ــوم صدرالدین ش مرح

مى نویسد:
 «در جعل قصد و اراده از افعال اختیارى جاى 
ــد،  ــت زیرا اگر قصد فعل، اختیارى باش بحث اس
ــل الزم  ــت و تسلس نیاز به قصد دیگر خواهد داش
ــه بعضى از قصدها  ــد. و قول به این ک خواهد آم
ــد و بعضى دیگر غیر اختیارى، حرف  اختیارى باش
ــت و وجدان با آن موافقت نمى کند، بلکه  زور اس
ــت که وقتى شوق غالب شود، قصد  ظاهر آن اس
ــد، و مبادى افعال  ــرورت تحقق پیدا مى کن به ض
ــود که از  اختیارى به امور اضطرارى منتهى مى ش
ــد، زیرا اعتقاد لذت یا  ــر مى زن حیوان باالیجاب س
ــود و به دنبال آن  ــدون اختیار حاصل مى ش نفع ب
ــوه محرکه به  ــد و پس از آن ق ــوق پدید مى آی ش
ــس این امور به  ــرار پیروى از آن مى کند، پ اضط
ضرورت و ایجاب به دنبال هم مى آیند. و اختیار در 
حیوان عبارت است از علم و شوق او که به دنبال 
ــبب فعل را مى آورد و قدرت او عبارت است از  س
ــبب فعل، مانند قوه محرکه اى که براى  همین س

اعضا هست.» ۱۸
ــتفاده مى شود  ــنى اس از این عبارات به روش
ــخ مالصدرا از اشکال جبر مخدوش است.  که پاس
برخى از بزرگان معاصر و شارحان حکمت متعالیه 

هم به این جهت تذکر داده اند. ۱۹
ایشان به نقل از بوعلى سینا مى نویسد:

«ابن سینا در فن سوم از طبیعیات شفا گوید: 
ــمانى  ــى منوط به حرکات آس ــام حاالت زمین تم
ــت - حتى اختیارها واراده ها - زیرا آنها امورى  اس
ــده اند، و هر  ــس از نبودن حادث ش ــتند که پ هس
حادثى را پس از نبودن، علّت و سببى حادث است 
ــردد و از حرکات،  ــى به حرکت مى گ و آن، منته
ــس اختیارهاى ما  ــى و دورى؛ پ به حرکت گردش
ــکون هاى  ــمانى و حرکات و س نیز تابع حرکات آس
ــازگار با نظم پى در پى بوده و  زمینى است که س
ــد، و  داعیه هاى قصد و برانگیزانندگان آنها مى باش
ــت که قضا را الزم مى آورد،  این همان قَدرى اس
ــت که  و قضا عبارت از عقل اول االهى واحد اس
ــعب  ــته و مقدورات از آن منش بر تمام برترى داش

مى گردند.»۲۰

افعـال  بـودن  مقـدور 
عبـاد و سـلطه حضرت 
حـق بـر همـه چیـز، با 
نفى اختیـار عبد تالزمى 
نـدارد. زیـرا قـدرت یا 
اختیـار بـه عنـوان یک 
کمال وجـودى، از جانب 
به عبـد اعطاء  خداونـد 
شـده اسـت و در عیـن 
حالى که سلطه حضرت 
حـق بـر ایـن قـدرت، 
محفـوظ اسـت؛ چـون 
آزادى  اختیـار  حقیقـت 
بـر طرفین فعـل و ترك 
اسـت، انسـان بـر فعل 
و ترِك افعـال اختیارى، 

سلطه کامل دارد.
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ــى معلوم  ــى نیز به خوب ــن عبارت بوعل از ای
مى گردد که رفتار انسان همگى به علل و عواملى 
ــان باز مى گردد و اختیار انسان تنها  در بیرون انس
صورت ظاهرى دارد. جالب اینجاست که او قضا و 
قدر را به حرکات آسمانى و امثال آن باز مى گرداند 
ــرى و تکوینى ارائه  ــیرى جب و از قضا و قدر، تفس

مى کند.

جبر فلسفى با تقریرى دقیق تر 
ــد، فالسفه براى گریز  چنان که مکرر بیان ش
ــأله ثواب و  ــکال جبر و توجیه مس از ابتالء به اش
ــى، تکلیف و...، به اختیارى بودن  عقاب، امر و نه
ــات اختیار،  ــده اند و براى اثب ــان قائل ش فعل انس
انتساب فعل به اراده را کافى دانسته اند، اما با توجه 
ــفه  ــائل قطعى فلس به ضرورت علّى - که از مس
است - تصریح مى کنند، اراده انسان باید به ارادة 
ــان دو  ــود؛ در نتیجه براى فعل انس اهللا منتهى ش
ــت قریب که ارادة  ــیم مى کنند: یک عل علت ترس

العبد است و یک علت بعید که ارادة اهللا است.
ــه نحوه اى دیگر  ــدرا همین مطلب را ب مالص
ــخان در علم  ــه عنوان قول راس ــر و آن را ب تقری
مطرح مى کند و مى گوید: «در حقیقت علت قریب 
و بعیدى در کار نیست، بلکه علت قریب هم ذات 

مقدس حضرت حق است.» 
ــمول  مالصدرا رحمه اهللا ذیل عنوان «فی ش
ــته از نقل قول رایج  ارادته لجمیع االفعال» گذش
فیلسوفان که نقل شد، نظریه اى را مطرح مى کند 
ــبت مى دهد. او  ــخان در علم نس که آن را به راس

مى گوید: 
ــتواران در  ــخان و اس  «گروه دیگرى که راس
علم، یعنى اهل اهللا خاص مى باشند، معتقدند که: 
ــان در ذات و صفات و افعال،  موجودات با تباینش
ــان در نزدیکى و دورى به حق اول تعالى  و ترتّبش
و ذات احدیت، همگی شان یک حقیقت االهى اند 
ــات آن (حقیقت)  ــق و طبق ــع تمام حقای که جام
ب از مجموع،  ــند، نه به این معنى که مرکّ مى باش
یک چیز است که حق سبحان مى باشد، هرگز! که 
ــبت کثرت و  ــاحت قدس االهى از تهمت و نس س
ترکیب مبراست، بلکه به این معنى که آن حقیقت 
ــاطت و احدیت است،  االهى با آنکه در غایت بس
ــمان ها و زمین ها نفوذ  ــورش از کران تا کران آس ن
کرده است و هم سنگ ذره اى از ذرات موجودات 
و اکوان وجودى نیست جز آنکه نور االنوار محیط 

بدان و غالب و چیره بر آن است «او مراقب اعمال 
همه کسان است» «و او با هر چیزى هست - نه 
ــت - نه با  ــودن - و غیر هر چیزى اس ــا جفت ب ب

دور بودن.» ۲۱
ــتى، همان  ــاس این قول، حقیقت هس بر اس
ــارىِ حضرت حق در قوابل و ماهیات است.  نورِ س
ــریان نور وجود حضرت حق  بنابراین با توجه به س
ــتى تحت  در هیاکل ماهیات و قوابل، تمامى هس
ــت. تحقق عبد، صفات و  سیطره حضرت حق اس
افعال او هم به جریان فیض حضرت حق و سریان 
ــت، در نتیجه حضرت  ــور ذات مقدس االهى اس ن

حق، علت قریب فعل عبد هم هست.
در قول منسوب به جمهور فالسفه، به سلسله 
ــد مطرح  ــت قریب و بعی ــده و عل ــل توجه ش عل
ــود. در این قول - که از نظر مالصدرا ادق  مى ش
است - علت قریب و بعید مطرح نیست. مالصدرا 
ــن ترى بیان مى کند  این مطلب را به صورت روش

و مى نویسد:
ــوار،  ــن مطلب دقیق و عالى، ولى دش  «و ای
ــهود - پس  ــف و ش ــت که آنان با کش چیزى اس
ــته اند - حاصل  ــا که داش ــات و خلوت ه از ریاض
ــت که ما بر آن -  کرده اند، و این همان چیزى اس
ــف و وجدان - اقامه برهان کرده ایم؛  مطابق کش
بنابر این همان گونه که در وجود، شأنى نیست جز 
ــأن اوست، همین طور در وجود، فعلى  آنکه آن، ش
ــت، نه به این معنى  ــت جز آنکه آن فعل اوس نیس
ــت، بلکه  که مثالً فعل «زید» صادر از «زید» نیس
ــى که: فعل «زید» با اینکه به حقیقت  به این معن
ــو به حقیقت، فعل  ــت، هم - نه مجاز - فعل اوس
ــراى خدا و هیچ  ــت پس هیچ حکمى جز ب خداس
ــت؛  قوه و نیرویى جز به خداى واالى بزرگ نیس
ــت، پس  یعنى هر قوه و نیرویى، قوه و نیروى اوس
او با غایت عظمت و بلندیش، به منازل اشیاء فرود 
ــده و فعل آنها را انجام مى دهد، همچنان که با  آم
ــش، هیچ زمین و آسمانى از  نهایت تجرد و تقدس
او خالى نیست، چنانکه فرموده: «هر کجا باشید او 

با شماست».» ۲۲
ــى (ره) نیز در نهایة الحکمة،  عالمه طباطبای
ــل کرده  ــخان در علم را نق ــفه وراس ــول فالس ق

است.۲۳
بر اساس این تقریر، وجود حضرت حق، وجود 
ــت و هر آنچه غیر حضرت حق است  ــتقل اس مس
ــه عبد، صفات و افعال او - وجود ربطى  - از جمل

علـم االهى نیـز موجب 
جبر نیسـت. خداوند به 
آنچه کـه فرد «به اختیار 
خود» انجام مى دهد آگاه 
است. آگاهى خداوند نیز 
از آنجـا کـه تأثیـر علّى 
در افعـال بندگان ندارد، 
اختیار  بـا  منافى  هرگـز 

آنها نیست.
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ــت. در نتیجه قوام همه به آن  ــى و فقر اس و رابط
ــتقل است و همه در آن واحد در ارتباط  وجود مس
ــى در فعل عبد هم به  ــتند. بنابر این حت با او هس
ــتقل، مسأله قرب و  جهت ارتباط با این وجود مس

بعد مطرح نیست.
ــوم عالمه طباطبایى، وقتى به  به اعتقاد مرح
ــباب و علل نظر کنیم، اراده خدا به نظر بدوى  اس
ــر دوم ارادة اهللا، به  ــت؛ اما در تقری ــت بعید اس عل
نظر دقیق علت قریب هم هست. به عبارت دیگر، 
ــون علیت و نظر به  ــت با توجه به قان تقریر نخس
ــر دوم با توجه به  ــود و تقری ــل مطرح مى ش معالی
ــتقل و وجود ربطى ارائه مى شود؛ اما در  وجود مس

هر دو تقریر، نتیجه یکى است. 

 نقد و بررسى 
ــه در هر دو  ــت ک ــکال این مطلب آن اس اش
ــتند به ذات  تقریر، باالخره اراده عبد واجب و مس
مقدس حضرت حق است و در نتیجه فعل عبد، به 
ــود و تالى فاسدهاى مربوط به  خدا منتسب مى ش
این مبنا (مانند لغویت ارسال رسل، انزال کتب، امر 
ــواب و عقاب، تکلیف و...)  و نهى، وعد و وعید، ث
مه طباطبایى این  همچنان باقى است. مرحوم عالّ
بحث را با عباراتى مطرح مى کند که پاسخى براى 
ــان مى فرماید، «چنانچه  اشکال مذکور باشد، ایش
ــق پیدا کرده،  ــه اراده عبد تعل ــم ارادة اهللا ب بگویی
اشکال وارد است اما مى گوییم ارادة اهللا در سلسله 
ــرده و اراده عبد  ــار عبد تعلق پیدا ک علل به اختی
ــت، پس اشکال منتفى  ــتند به اختیار اوس هم مس
ــت.» اما آیا منظور مرحوم عالمه از تعلق ارادة  اس
ــه اختیار عبد، اعطاى اختیار به معناى واقعى  اهللا ب

ــت؟ در  - یعنى واجدیت طرفین فعل و ترک - اس
عبارات ایشان شواهد محکمى بر خالف این معنا 
وجود دارد. از نظر عالمه رحمه اهللا، اختیار به اراده 
فعل خاص تعلق مى گیرد بنابر این هرگز واجدیت 
ــارِ مورد نظر  ــل و ترک در معناى اختی طرفین فع
ــت. بلکه اختیار تنها وسیله  ایشان لحاظ نشده اس
و واسطه اى بین ارادة اهللا و ارادة العبد است. یعنى 
ــى» از عبد تعلق  ــه اراده «فعل خاص ــدا ب اراده خ
ــیله اختیارى که در سلسله علل  گرفته لکن به وس

واقع شده است. مرحوم طباطبایى مى نویسد: 
ــق اإلرادة الواجبیة بالفعل مع کون   «وأما تعلّ
ــان مختارًا فیه فإنّما تعلّقت اإلرادة الواجبیة  اإلنس

بأن یفعل اإلنسان باختیاره فعالً کذا وکذا. »۲۴
ــخن که: «چگونه فعل  ــخ این س  «واما پاس
ــان مى تواند متعلق اراده واجب تعالى  اختیارى انس
باشد» آن است که اراده واجب تعالى به این تعلق 
ــت خودش  ــان با اختیار و خواس مى گیرد که «انس

افعال خاصى را انجام دهد».۲۵
ــتعمال لفظ اختیار در  ــان رحمه اهللا با اس ایش
ــد حفاظت بر اختیار را دارند  عبارت فوق، هم قص
ــه مى دهند که اعطاى اختیار به معناى  و هم توج
ــت که خود عبد با اختیار خودش، فعلى را  آن نیس
ــه اراده خداوند بر آن تعلق  ــت؛ بلک اراده کرده اس
ــار خود، فعل خاص را اراده  گرفته که عبد با اختی
ــکال را حل  کند. بنابراین لفظ «اختیار» هرگز اش
ــکال هنگامى رفع مى شود که از واژه  نمى کند. اش
ــود.  ــار»، معناى واقعى آن در نظر گرفته ش «اختی
ــلطه بر فعل و  نفس اختیار در حقیقت به معناى س
ترک است، نه اختیار فعلى خاص. ایشان در ادامه 

مى فرماید:
ــعة  «على أن خروج األفعال االختیاریة عن س
القدرة الواجبیة حتّى یرید فالیکون ویکره فیکون، 
ــی عین ذات  ــدرة المطلقة الّتی ه ــی الق ــد ف تقیی

الواجب، والبرهان یدفعه.»۲۶
 افزون بر آنکه بیرون بودن افعال اختیارى از 
ــتره قدرت واجب تعالى - به گونه اى که آنچه  گس
ــه، تحقق نیابد، و  ــر انجامش تعلق گرفت اراده او ب
ــش تعلق گرفته، تحقق یابد  ــه اراده او بر ترک آنچ
- به معناى مقید بودن قدرت مطلق واجب تعالى، 
 ــت، مى باشد؛ و برهان آن را رد که عین ذات اوس

مى کند. ۲۷
ــر مى دهند که اگر  ــان با این عبارت تذک ایش
ــم، عبد اراده اى کرده که خدا چنان اراده اى  بگویی

مالصدرا مى گوید:
 «بـدان کـه نفـس، در 
ما و در دیگـر حیوانات، 
و حرکاتـش  افعـال  در 
و ناگزیر اسـت،  مضطّر 
افعـال وحرکاتش  چون 
- ماننـد فعـل طبیعت و 
تسـخیرى   - حرکاتش 
اسـت، زیـرا آن جـز به 
حسـب اهـداف و داعیه 
و سـبب هاى خارجى، نه 
تحقـق مى پذیـرد و نـه 
پدید مى آید؛ پس نفس 
در  طبیعـت،  ماننـد  مـا 
افعال وحرکات مسـّخر 
است، ولى فرق بین آن 
دو این است ك نفس به 
اهداف و داعیه و سـبب 
هایـش آگاهى و شـعور 
دارد و طبیعت، به داعیه 
و سبب ها آگاهى و شعور 
نـدارد و فعـل اختیـارى 
در واقـع جـز در واجب 
الوجود نه تحقق مى یابد 
و نه جایز اسـت؛ و غیر 
اختیـار  صاحبـان  از  او 
جـز مضطـر و مجبوِر در 
اختیـارداران  صـورت 

نیست.» 
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نکرده است، موجب محدود شدن اراده خدا خواهد 
شد. به عبارت دیگر، اگر اختیار به معناى واقعى به 
ــده باشد، ممکن است انسان اراده اى  عبد اعطا ش
ــت و در  ــر از آنچه خداوند اراده کرده اس ــد غی کن
ــد. بنابراین  این صورت ارادة اهللا مقهور خواهد ش
ــد نیز به اختیارِ  ــت، عب آنچه را خدا اراده کرده اس
ــان را اراده مى کند. البته این  اعطایى خداوند، هم
ــد بر اراده و  ــیت عب ــت که اراده و مش صحیح اس
مشیت خداوند سبقت نمى گیرد؛ این سخن گرچه 
ــان به معناى  ــت اما منافى اختیار انس صحیح اس
ــلطه بر طرفین فعل و ترک نیست. زیرا مشیت  س
ــل اختیارى عبد، همان اذن  ــد در فع و اراده خداون
ــت در طاعات یا معاصى. اما حاصل فرمایش  اوس
ــت.  ــخن حکماس مه در واقع همان س مرحوم عالّ
ــه مرحوم عالمه  ــت ک تفاوت این دو قول آن اس
لفظ اختیار را در عبارات خویش به کار برده است. 
اما چون ایشان معناى واقعى اختیار را لحاظ نکرده 
است، حاصل و نتیجه بحث یکى است. بر اساس 
قول عالمه رحمه اهللا، نسبت فعل به انسان از آن 
جهت است که فعل، عرضى قائم به عبد است نه 
اینکه چون فعل از صمیم اختیار عبد نشأت گرفته، 

پس به وى منتسب است. 
ــون علیت و  ــا توجه به قان ــل آن که ب حاص
ــئله وجود مستقل و وجود رابط، فعل عبد باید  مس
ــیطره حضرت حق قرار  ــه گونه خاصى تحت س ب
گیرد. لکن براى رهایى از اشکاالت مربوط به این 
بحث، اختیار هم در سلسله علل قرار داده مى شود، 
ــاى حقیقى با علیت  ــودن عبد به معن اما مختار ب
ــتقل و وجود ربطى، ناسازگار  ــئله وجود مس و مس
ــت؛ در نتیجه، با این بیان هم اشکاالت و تالى  اس

فاسدهاى بحث برطرف نمى شود.
بر اساس تعالیم وحى و یافت فطرى، خداوند 
با اعطاى اختیار به انسان به وى سلطنت بر فعل و 
ترک را تملیک کرده است و در عین حال ارادة اهللا 
بر اراده عبد حاکم است و هر آن خداوند بخواهد، 
مى تواند مانع فعل عبد شود اما خواست خداوند بر 
ــت لذا به  تکلیف و امتحان بندگان تعلق گرفته اس
طور معمول مانع افعال بندگان نمى شود و آنچه را 
بنده اراده کند، خداوند اذن انجام آن را مى دهد به 
ــن معنى که بین او و فعلش، اگر بخواهد مانعى  ای

ایجاد نمى کند.
 

 حل مشکل جبر فلسفى در «اصول فلسفه 

و روش رئالیسم»
ــوان  عن ــل  ذی در  (ره)  ــى  طباطبای ــه  عالم
ــد: « اساسًا سخن و  «ضرورت و امکان» مى نویس
کنجکاوى فالسفه در دو جا و در دو مسأله است: 
ــم موجود  ــیایى که در عال ــا اش ــه آی  ۱. اینک
ــرورت به اصطالح  ــود، با وجوب وجود (ض مى ش
ــند،  ــب کرده باش ــفه) که از ناحیه علت کس فلس
موجود مى شوند یا نه؟ پاسخ فالسفه در این مسأله 
ــهادت اقوال و آثارى که از سه  مثبت است. به ش
ــال پیش تا کنون از آنان در دست است و  هزار س
ــئله را موکول به پیدایش این افکار  هرگز حل مس
التقاطى مادیین نکرده اند و پاسخ دانشمندان قائل 
ــت و اینان عده اى از مادیین  به «اتفاق» منفى اس
هستند که براى مجموع عالم، علت قائل نیستند.

 ۲. آیا در مورد افعال انسان، «جبر» باید قائل 
ــن االمرین»؟ و به  ــد یا «تفویض» یا «امر بی ش
ــان صد در صد تحت  ــارت دیگر، آیا افعال انس عب
تأثیر علتى خارج از انسان بوده و اراده انسان هیچ 
گونه تاثیرى در فعل ندارد و انسان مجبور است و 
ــان صد در صد تحت تأثیر اراده بوده  یا افعال انس
و هیچ گونه استنادى به فاعل دیگر و علتى دیگر 
ــان در افعال خود از قید علت خارج از  ندارد و انس
ــد (این است معنى «تفویض» نه  خود آزاد مى باش
ــد) ۲۸  اینکه اختیار به معنى نفى ضرورت بوده باش
ــان هم استناد به اراده وى و  و یا اینکه افعال انس
ــتناد به علتى دیگر فوق انسان دارد ولى در  هم اس
طول همدیگر و نه در عرض همدیگر. یعنى علتى 
ــان، فعل انسان را از راه اراده انسان اراده  فوق انس
ــان فعل را به واسطه اراده، اختیار و  مى کند و انس
ــا موافقت بقیه اجزاء علل مادى  انتخاب کرده و ب
و صورى و شرایط زمانى و مکانى ایجاد مى نماید 
ــان براى ایجاد فعل انسانى، اراده  و علت فوق انس
ــان ایجاد مى کند،  ــده فعل را در انس انتخاب کنن
پس انسان فعل را با اراده انتخاب مى کند، ولى در 
ــت (و  اراده، تحت تأثیر علتى خارج از خودش اس
این است معنى «امر بین امرین» که میان دو قول 

«جبر» و «تفویض» واقع است).» ۲۹
حاصل این سخن آن است که فعل خاصى را 
که انسان انجام داده، خداوند متعال همان فعل را 
ــت. لکن حضرت حق آن فعل را از  اراده کرده اس
راه اراده عبد، اراده مى کند. بنابراین بازگشت کالم 
ــفى یعنى قول جمهور فالسفه  به همان جبر فلس

است. 

ابن سـینا در فن سـوم 
از طبیعیات شـفا گوید: 
زمینـى  حـاالت  تمـام 
حـرکات  بـه  منـوط 
آسـمانى اسـت - حتى 
اختیارها واراده ها - زیرا 
آنهـا امورى هسـتند که 
پـس از نبـودن حـادث 
شـده اند، و هـر حادثى 
را پس از نبـودن، علّت 
و سـببى حادث است و 
منتهـى بـه حرکت  آن، 
مى گـردد و از حـرکات، 
بـه حرکـت گردشـى و 
دورى؛ پـس اختیارهاى 
مـا نیـز تابـع حـرکات 
و  حـرکات  و  آسـمانى 
سـکون هاى زمینى است 
که سـازگار بـا نظم پى 
در پى بوده و داعیه هاى 
برانگیزانندگان  و  قصـد 
آنهـا مى باشـد، و ایـن 
همـان َقَدرى اسـت که 
قضـا را الزم مى آورد، و 
قضـا عبارت از عقل اول 
االهى واحد است که بر 
برترى داشـته و  تمـام 
مقدورات از آن منشعب 

مى گردند.
از ایـن عبـارت بوعلـى 
نیـز بـه خوبـى معلـوم 
مى گردد که رفتار انسان 
همگى به علل و عواملى 
انسـان بـاز  در بیـرون 
مى گردد و اختیار انسان 
تنهـا صـورت ظاهـرى 
دارد. جالـب اینجاسـت 
کـه او قضا و قـدر را به 
حرکات آسمانى و امثال 
آن بـاز مى گردانـد و از 
قضـا و قـدر، تفسـیرى 
جبـرى و تکوینـى ارائه 

مى کند.
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 جبر عرفانى 
ــه  ــدرا و عالم ــه در کالم مالص ــم ک دیدی
ــده که  ــه دیگرى نیز بیان ش ــى (ره) وج طباطبای
ــود. در عرفان  این بیان به نظر عرفا منتهى مى ش
ــود که  مصطلح و کتب معمول عرفانى گفته مى ش
ــت و هر  ــون در حقیقت بیش از یک وجود نیس چ
آنچه هست تطورات اوست؛ لذا در افعال هم، عبد 
ــت و به  مظهرى براى فعل ذات حضرت حق اس
ــد یا به او  ــت تا مجبور باش نظر دقیق، چیزى نیس
تفویض شده باشد. و حدیث «الجبر و التفویض» 
از باب «سالبه بانتفاء موضوع» است. عبارت «بل 
ــر بین االمرین» هم از باب «جرى المیزاب» و  ام

اسناد مجازى است. 
ــن مطلب تصریح و  ــوارد متعددى به ای در م
ــریح آن، مثال هاى متعددى مطرح شده  براى تش
است، در این میان، مثال موم از جهتى روشن تر از 

مثال هاى دیگر است. مثال چنین است: 
ــاخته مى شود  «صورت هاى مختلفى از موم س
ــکل شیر، درخت، انسان، بقر و...هر یک از  مثل ش
ــکل ها هم از اجزایى ساخته شده و چندین  این ش
اسم پیدا مى کند مثل دم شیر، سر شیر، بدن شیر، 
ــت  ــاخه درخت، برگ درخت، دس ــه درخت، ش تن
انسان، پاى انسان و... با این حال روشن است که 
جز موم چیزى در کار نیست و اسم ها به اعتباراتى 
بر این شکل ها اطالق مى شود، اما در حقیقت موم 
ــکل هاى مختلف در آمده است. به  ــت که به ش اس
همین ترتیب در عالم هم یک وجود هست که به 
ــم مجموع آن «اهللا»  ــور مختلف در آمده و اس ص

است.» ۳۰
در «توضیح المراد» ضمن طرح و بررسى آراء 

مذاهب مختلف در جبر و تفویض آمده است: 
ــان و پیروان  ــب عارف ــب پنجم، مذه «مذه
ــت مانند حکیم شیرازى و  طریق عرفانى آنها اس
ــداى تعالى  ــبزوراى و غیر آن دو که خ ــم س حکی
ــت که فعلى که  ــد. و آن این اس ــان کن رحمت ش
ــر مى زند، فعل عبد و فعل خداى تعالى  از بنده س
است نه اینکه در آنجا دو فعل یا یک فعل براى دو 
ــد بلکه فاعل مانند فعل یکى است  فاعل بوده باش
. و  ــانى مثالً ــت در مظهر انس و او خداى تعالى اس
فرق این قول با قول اشعرى این است که اشعرى 
مى گوید: خداى تعالى فعل را در عبد خلق مى کند 
ــت  ــت و عبد محل آن اس پس خدا خالق فعل اس
ــلطه  اى بر فعل داشته باشد. و  بدون اینکه عبد س

ــه نور خود تجلى  ــارف مى گوید: خداى تعالى ب ع
ــانى  کرده و فرود آمده و به وجودش در مظهر انس
ظاهر شده است و فعل خودش را انجام داده است 
ــت به خاطر  ــتند اس و فعل به خداى عزوجل مس
ــت. بنگر به  ــان تجلى کرده اس ــه او در انس آن ک
ــاله خلق اعمال و آنچه از  آنچه مولى صدرا در رس
مفتاح الغیب نقل شده است. و نیز نصوصِ قونوى 
ــیزدهم در فصل دوم، و غیر اینها از  ــأله س در مس
ــان. در اینجا وجهى  ــات آنان در کتاب هایش کلم
ــخنان آنان دیده  براى طول دادن کالم به نقل س

نمى شود.
ــول، اعتقاد به  ــم: مبناى این ق  پس مى گوی
ــت و این که در  وحدت وجود و حلول و اتحاد اس
ــود جز موجود واحدى وجود ندارد که آن  عالم وج
ــود و در صور و  موجود به تعین خلقى متعین مى ش
مظاهر امکانى تجلى مى کند بعد از تعین ذاتى اش. 
ــن تجلّى به نزول او از مرتبه احدیت به منازل  و ای
ــدود آنها حاصل  ــا تحدید به ح ــیاى مختلف ب اش
ــود. این مطلب در کتب آنها به تفصیل آمده  مى ش
ــته باشد،  ــت. اگر خداى تعالى تعین خلقى داش اس
پس خلقى در کار نیست بلکه اوست که به صورت 
ــده است و صفات خلق و افعال آنها  خلق ظاهر ش

صفات و افعال خداى تعالى است.»۳۱
 

جبر عرفانى در نگاه عالمه طباطبایى (ره)
ــائل  ــى (ره) در کتاب «الرس عالمه طباطبای

التوحیدیة» در توضیح جبر عرفانى مى نویسد:
ــماء الحسنى» برهان اقامه  «در رساله «االس
ــم که هر فعلى که در عالم وجود تحقّق پیدا  کردی
مى کند، با اسقاط جهات نقص از آن و پاک کردن 
ــکان یعنى از تمام  ــات ماده و قوه و ام آن از کثاف
جهات عدمى، فعل خداى تعالى است؛ بلکه چون 
ــوند حقیقتًا  عدم و همه آنچه به عدم اضافه مى ش
ــد - زیرا در  ــم عین تحققى ندارن ــارج و عال در خ
خارج جز وجود و اطوار و رشحات آن چیز دیگرى 
ــز فعل خداى  ــارج، فعلى ج ــت - پس در خ نیس
سبحانه و تعالى وجود ندارد. و این امرى است که 

برهان و ذوق هم بر آن داللت دارد.»۳۲
عالمه (ره) در موضع دیگرى از کتاب مذکور 

مى نویسد:
ــئله نظر دیگرى است که   «بدان در این مس
ــاجره ها  ــا توجه به آن، موضوع این بحث ها و مش ب
ــى رود، و آن نظر توحیدى  به طور کلّى از میان م

تعالیم وحى  بر اسـاس 
و یافـت فطرى، خداوند 
بـا اعطـاى اختیـار بـه 
انسـان به وى سـلطنِت 
بر فعل و ترك را تملیک 
کـرده اسـت و در عین 
حـال ارادة اهللا بـر اراده 
عبـد حاکم اسـت و هر 
بخواهـد،  خداونـد  آن 
مى توانـد مانع فعل عبد 
شود اما خواست خداوند 
امتحـان  و  تکلیـف  بـر 
گرفتـه  تعلـق  بنـدگان 
است لذا به طور معمول 
بنـدگان  افعـال  مانـع 
نمى شود و آنچه را بنده 
اراده کنـد، خداوند اذن 
انجـام آن را مى دهد به 
ایـن معنـى که بیـن او 
و فعلـش، اگـر بخواهد 

مانعى ایجاد نمى کند.
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است که در این رساله ها گذشت. پس همه افعال 
ــت همانطور که اسما و ذوات همه  از براى خداس
ــت. پس فعلى نیست که فاعلى غیر  از براى خداس
خداى سبحانه مالک آن باشد تا موضوع براى جبر 

یا تفویض وجود داشته باشد. دقّت کن.»۳۳
ایشان مى فرماید: «با مبناى عرفا، مشاجرات 
بین اشاعره، معتزله، فالسفه و... مرتفع مى شود.» 

 
جبـر عرفانى در کتاب «فلسـفه االهى از 

منظر امام رضا علیه السالم»
ــى از منظر امام رضا  ــفه االه در کتاب «فلس
ــن ترى به مبناى  ــالم» به صورت روش علیه الس
ــت. در آن کتاب در نفى  ــده اس عرفان پرداخته ش
ــر و تفویض و امتناع آن در مبناى عرفان آمده  جب

است:
«بر اساس توحید افعالى که در مباحث عرفان 
ــود و در عرفان عملى مشهود  نظرى مطرح مى ش
ــان مى توان  ــردد، تنها وجودى که براى انس مى گ
ــت، به گونه اى  لحاظ کرد، یک وجود مجازى اس
ــان،  ــناد وجود به انس که (طبق معناى مجاز)، اس
در حقیقت اسناد وجود به چیزى است که صاحب 
ــت، مثل نسبت دادن جریان آب به  اصلى آن نیس
ــود: «ناودان جارى شد» با  ناودان که گفته مى ش

آنکه جریان حقیقى از آب است. 
 بنابر این موجود ممکن، تصویرى از حقیقت 
ــت و وجود حقیقى در خارج ندارد  وجود مطلق اس
ــان، حکایت صادقانه از  ــا نقش وجودى انس و تنه
صاحب حقیقى تصویر، یعنى وجود مطلق خداوند 
ــت. حال اگر درباره موجودى که هیچ  سبحان اس
ــود: این  ــره اى از حقیقت وجود ندارد، گفته ش به
موجود نه مجبور است و نه مختار، در حقیقت سالبه 
ــت. زیرا حقیقتًا موضوعى به  به انتفاى موضوع اس
نام انسان وجود ندارد که بخواهیم جبر یا تفویض 
ــان  ــلب کنیم و اگر ثابت کنیم که انس را از وى س
موجودى است که بهره اى از حقیقت وجود ندارد و 
در جایگاهى میان دو حالت جبر و تفویض (افراط 
و تفریط) واقع شده است، به مجاز سخن گفته ایم، 
ــبت داده ایم  چون جایگاه میانه را به موجودى نس

که حقیقتًا مالک آن مقام نیست». ۳۴
 

جبر عرفانى در نگاه محیى الدین عربى 
 ــم مى خوانیم: «کلّ مرضی در فصوص الحک
ــوب محبوب فکله  ــوب و کل ما یفعل المحب محب

ــل لربها فیها  ــل للعین بل الفع ــی ألنّه الفع مرض
فاطمأنت العین أن یضاف إلیها فعل.»۳۵

در ممد الهمم در شرح این عبارت مى نویسد: 
ــبت آن  ــت. (یعنى به نس «هر مرضى محبوب اس
ــه او تعلق گرفت) و  ــى که اراده و رضایش ب کس
ــوب مى کند، محبوبِ محب او  هر چه را که محب
ــت. پس آنچه در دار وجود انجام مى شود  نیز هس
ــت، (زیرا مرضى رب  و جریان مى یابد مرضى اس
ــت). زیرا براى عین ممکنه فعلى نیست، بلکه  اوس
ــت در آن عین (یعنى  ــل براى رب آن عین اس فع
ــت که در عین ظاهر مى شود).  فعل، فعل رب اس
ــت که فعلى به  ــس عین موجوده قبول کرده اس پ
ــبت داده شود؛ پس عین راضى شد  او اضافه و نس
ــود و از او ظهور  ــه در او ظاهر مى ش ــه آنچه ک ب

مى کند.»۳۶
استاد جهانگیرى معتقد است، جبر ابن عربى 
از سنخ جبر مکانیکى و جبر اشعرى و جبر فلسفى 
ــت بلکه نوع خاصى از جبر است که با مبانى  نیس

عرفانى او هماهنگ است. وى مى نویسد: 
«ابن عربى قائل به وحدت است، و چنان که 
بارها در این رساله اشاره شده است، او حق را خلق 
و خلق را حق مى خواند و نه تنها او را خالق افعال 
عباد، از قبیل خوردن، نوشیدن، شنیدن و گفتن و 
امثال آنها مى داند، بلکه او را به صورت هر خورنده 
ــنونده و گوینده اى ظاهر و متجلى  و نوشنده و ش
ــتى  مى انگارد، و حتى باالتر از اینها، او در دار هس
ــد و آنجا هم که  ــامع و قائلى نمى شناس جز اهللا س
میان آنها فرق مى گذارد، آن فرق را اعتبارى بیش 
ــل جبر او، یعنى  ــته از اینها، اص نمى انگارد. گذش
ــت، جبرى  جبرى که مقتضاى اصول عرفان اوس
ــاىِ ذات هر موجودى و  ــت ذاتى، یعنى مقتض اس
ــامل، یعنى اختصاص به خلق  ــت ش نیز اصلى اس
ــتى است اعم  ــر هس ندارد، بلکه فراگیرنده سرتاس
ــد که به عقیده  از حق و خلق که در پیش گفته ش
ــام واحدیت  ــه ذاتش در مق ــد ب ــم خداون وى، عل
ــه اصطالح ثبوت  ــى اعیان و ب ــث ظهور علم باع
ــتعدادى  آنها مى گردد و از آنجا که هر عین را اس
ــک از اعیان  ــت، هر ی ــت ذاتى که الیتغیر اس اس
ــتعدادش از خداوند احکامى تقاضا و  ــبب اس به س
طلب مى نمایند و او باید احکام مورد تقاضاى آنها 
ــان را برآورده  ــئول و مطلوبش را اجرا نماید و مس
سازد، که خداوند محکوم استعدادات اعیان است؛ 
ــتعدادات ذاتى اعیان غیر  ــا توجه به این که اس و ب

طباطبایـى  عالمـــــه 
«الرسـائل  کتـاب  در 
التوحیدیّـۀ» در توضیـح 

جبر عرفانى مى نویسد:
«االسـماء  رسـاله  «در 
اقامه  برهان  الحسـنى» 
کردیم که هـر فعلى که 
در عالـم وجـود تحّقـق 
پیـدا مى کند، با اسـقاط 
و  آن  از  نقـص  جهـات 
پاك کردن آن از کثافات 
ماّده و قّوه و امکان یعنى 
از تمـام جهـات عدمى، 
تعالـى  خـداى  فعـل 
اسـت؛ بلکه چـون عدم 
و همـه آنچـه بـه عدم 
اضافه مى شـوند حقیقتاً 
در خـارج و عالـم عین 
تحققـى ندارنـد - زیرا 
در خـارج جـز وجـود و 
اطوار و رشحات آن چیز 
دیگـرى نیسـت - پس 
در خارج، فعلى جز فعل 
خداى سـبحانه و تعالى 
وجود ندارد. و این امرى 
اسـت که برهان و ذوق 

هم بر آن داللت دارد.»
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مرحـوم عالمـه محمـد 
تقـى جعفـرى نظریات 
جبـر و  دربـاره  منقـول 
برشـمرده،  را  اختیـار 
در مـورد نظـر عرفـا با 
عنـوان مکتب وحدتى ها 
مى نویسـد: «این مکتب 
و  خداونـد  میـان  کـه 
موجـودات هیـچ گونـه 
تغایـرى نمى بینـد بلکه 
صـورت  را  خداونـد 
و  موجـودات  اجمالـى 
صـورت  را  موجـودات 
تفصیلى خداوند مى   داند، 
نبایسـتى این مسئله را 
مورد بررسـى قرار دهد 
زیـرا نـه خالقى هسـت 
و نه مخلوقـى، تا ببینیم 
دخالت صـورت اجمالى 
(خدا) در کارهاى صورت 
(موجـودات)  تفصیلـى 
از چـه قرار اسـت.براى 
نمونـه مى توانیم رباعى 
عبدالرحمن جامى را در 

نظر بگیریم:
 چون حـق به تفاصیل و 

شئون گشت عیان 
مشهود شد این عالم پر 

سود و زیان 
 چـون باز رونـد عالم و 

عالمیان 
در رتبه اجمـال حق آید 

به میان !

ــوى تغیر و تبدل نمى یابند  مجعولند و به هیچ نح
و خداوند آنها را دگرگون نمى سازد، که تغیرِ ذاتى 
ــتحیل مى نماید و امر خداوند به امر مستحیل  مس
تعلق نمى یابد، پس هیچ موجودى را از این احکام 
و به اصطالح قضا و قدر االهى مفَرى و مخلصى 
ــاى انتخاب  ــه اختیار به معن ــد و در نتیج نمى باش
ــه تنها در مورد خلق، بلکه در خصوص حق  آزاد ن
ــى مى گردد و جبرى فراگیرنده و حاکم و  نیز منتف
ــتى را فرا مى گیرد و به هر  ــر هس م سرتاس متحکّ
ــق حکومت مى کند.  ــم از حق و خل ــودى اع موج
ــاء الدوائرش»با کمال  ــاب «انش ــان که در کت چن
صراحت و جسارت، اختیار را از خداوند سلب کرده، 
ــکان را انکار کرده و وجود را منحصر در وجوب  ام

و استحاله دانسته است.»۳۷
 

جبر عرفانى در نگاه عبدالرزاق کاشانى  
عبد الرزاق کاشانى مى گوید: «محو عبودیت 
ــقاط اضافه شدن وجود به اعیان  و محو العبد، اس
ــئون ذاتى اند که در حضرت  ــت، زیرا اعیان ش اس
واحدیت به حکم عالمیت ظاهر شده اند. پس اعیان 
ــتند که تا ابد در عالم عین معدومند  معلومات هس
جز اینکه وجود حق در آن اعیان ظاهر شده است. 
پس اعیان با وجود اینکه ممکنى معدوم اند، براى 
ــت که آن وجود به واسطه  آنها آثارى در وجود اس
ــود،  آن اعیان و صورت هاى معلوم آنها ظاهر مى ش
و وجود جز عین حق متعال نیست. و اضافه وجود 
ــبتى است که در خارج وجودى براى  به اعیان،نس
ــت و افعال و تأثیرات تابع وجود است زیرا  آن نیس
معدوم تأثیرى ندارد پس فاعلى و موجودى نیست 

جز حق تعالى به تنهایى.»۳۸
 

 جبر عرفانى و مرحوم محمد تقى جعفرى 
ــى جعفرى نظریات  ــوم عالمه محمد تق مرح
ــمرده، در مورد  ــول درباره جبر و اختیار را برش منق
ــد:  ــا با عنوان مکتب وحدتى ها مى نویس نظر عرف
ــد و موجودات هیچ  ــن مکتب که میان خداون «ای
ــد را صورت  ــد بلکه خداون ــه تغایرى نمى بین گون
ــى موجودات و موجودات را صورت تفصیلى  اجمال
خداوند می   داند، نبایستى این مسئله را مورد بررسى 
ــت و نه مخلوقى، تا  ــرار دهد زیرا نه خالقى هس ق
ــى (خدا) در کارهاى  ــم دخالت صورت اجمال ببینی
صورت تفصیلى (موجودات) از چه قرار است.براى 
ــن جامى را در  ــه مى توانیم رباعى عبدالرحم نمون

نظر بگیریم:
 چون حق بتفاصیل و شئون گشت عیان 

مشهود شد این عالم پر سود و زیان 
 چون باز روند عالم و عالمیان 
در رتبه اجمال حق آید بمیان 

ــریت   اگر حقیقتًا چنین مکتبى در جهان بش
ــأله جبر و اختیار براى آن  ــته باشد، مس وجود داش
ــایر  ــت. و اگر هم مانند س مکتب قابل طرح نیس
ــد، در حقیقت  ــئله را عنوان کن ــن مس مکاتب ای
ــد بود، زیرا  ــاس نخواه ــریفات بى اس خالى از تش
ــن است که پس از آنکه فرض کردیم: خدا و  روش
موجودات که انسان هم یکى از آنها است همگى 
متحداند، هر کارى را که انسان انجام مى دهد، در 
ــت، اصالً مسأله جبر و  حقیقت خدا انجام داده اس
ــان مجبور است  اختیار موضوع ندارد تا بدانیم انس

یا فاعل مختار.» ۳۹
ــد که این  ــن ش با توجه به عبارات فوق روش
ــفه به جبر منتهى  نظریه نیز همچون نظریه فالس
ــان اختیار به معناى توانایى  ــود و براى انس مى ش
ــکالت  بر فعل و ترک باقى نمى گذارد و همه مش

نظریه جبر در جبر عرفانى نیز وجود دارد.
ــینه و محدوده  ــن مقاله به اهمیت، پیش در ای
ــاره شد و بیان گردید که در  بحث جبر و اختیار اش
ــه دیدگاه مهم و اساسى وجود دارد  این بحث، س
که عبارتند از: نظریه جبر، نظریه تفویض و نظریه 

امر بین االمرین. 
ــعرى، فلسفه و عرفان  ــه مکتب اش گفتیم، س
ــض مربوط به  ــتند. نظریه تفوی ــل به جبر هس قائ
ــت و در مکتب اهل بیت  علیهم السالم  معتزله اس
امر بین االمرین مطرح شده است. جبر اشعرى در 
قالب مسأله کسب، جبر فلسفى به صورت ضرورت 
ــى وجود از غیر خدا و از  ــى و جبر عرفانى با نف علّ

باب سالبه به انتفاء موضوع مطرح مى شود. 
توضیح نظریه الجبر و التفویض بل امر بین 
االمرین بر اساس مبانی کالمی شیعه نیاز به مقال 

دیگری دارد. 
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ــة، تحقیق دکتر  ــانى، عبدالرزاق، اصطالحات الصوفی ۱۹. کاش

محمد کمال ابراهیم جعفر، انتشارات بیدار، قم، ۱۳۷۰ه.ش. 
ــارات صدرا،  ۲۰. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، انتش

۱۴۲۵ه.ق. ۱۳۸۳ ه. ش 
 

پى نوشت ها:
۱) بنگرید به: فخر رازى کتاب المحصل / ۴۵۵.

۲) براى نمونه بنگرید به: اشعرى، اللمع، ص ۴۲.
۳) مالصدرا، اسفار ۶ / ۳۸۸.

ــة إالّ فی واجب الوجود وحده. وغیره من  ــل االختیارى الیتحقّق والیصح بالحقیق ۴) والفع
المختارین الیکونون إالّ مضطرین فی صورة المختارین. «همان، ص ۳۱۲».

۵) ر.ک: على بن موسى الرضاعلیه السالم والفلسفة االلهیة/ ۸۹-۸۸.
ــی ابواب التوحید والعدل، ج ۸، ص  ــراى نمونه بنگرید به: قاضى عبدالجبار، المغنى ف ۶) ب

.۱۰۹
۷) بنگرید: فخر رازى، کتاب المحصل / ۴۵۸، تفتازانى ،شرح المقاصد ۴ / ۲۲۷.

۸) بنگرید: فخر رازى، کتاب المحصل / ۴۵۹ و تفتازانى، شرح المقاصد ۴ / ۲۳۲-۲۳۱.
۹) رعد/ ۱۶.

۱۰) بنگرید: فخر رازى، کتاب المحصل / ۴۶۸-۴۶۹ و تفتازانى، شرح المقاصد ۴ / ۲۳۸.
۱۱) توضیح المراد / ۵۵۶.

۱۲) انسان/ ۳۰.
۱۳) ترجمه اسفار اربعه (سفر سوم از حق به خلق) ۱ /۳، ص ۳۳۶. ورک: اسفار ۶ / ۳۸۸.

ــکال تفطن یافته  ــفه نیز به این اش ــن خصوص، برخى از صاحب نظران فلس ۱۴) در همی
ــد. براى مثال، به عبارت زیر توجه  ــان نپذیرفته ان و نظریه مالصدرا را در توجیه اختیار انس

فرمایید.
 إن البحث لیس فی التسمیة حتى یقال: إن التعریف المذکور للفعل اإلختیاری یوجب کون 
اإلرادة والفعل من األمور اإلختیاریة،بل البحث فی واقع اإلرادة وحقیقتها، فإذا کانت ظاهرة 
ــانیة أو أرضیة وسماویة، فالتکون أمرًا اختیاریًا.  ــانی فی ظل عوامل نفس فی الضمیر اإلنس

وبالنتیجة، الیکون الفعل أیضًا فعالً اختیاریًا.(االلهیات / ۳۰۷).
۱۵) اسفار ۶ / ۳۱۰.

۱۶) ترجمه اسفار اربعه (سفر سوم از حق به خلق) ۱ /۳، ص ۲۶۳-۲۶۲.
ــوم از حق به خلق) ۱ /۳، ص ۲۶۴-۲۶۵. ورک: اسفار ۶  ــفار اربعه (سفر س ۱۷) ترجمه اس

.۳۱۲ /
۱۸) اسفار ۴ / ۱۱۴.

۱۹) عالمه طباطبایى، حاشیه اسفار ۶ / ۳۸۸.
۲۰) ترجمه اسفار اربعه، سفر سوم (از حق به خلق)، ج ۳/۱ ص ۳۳۹. ورک: اسفار ۶ / ۳۹۰. 
ــوم (از حق به خلق)، ج ۳/۱، ص ۳۲۰-۳۲۱.ورک: اسفار  ــفار اربعه، سفر س ۲۱) ترجمه اس

 .۳۷۲ / ۶
ــوم (از حق به خلق)، ج ۳/۱، ص ۳۲۱-۳۲۲.ورک: اسفار  ــفار اربعه، سفر س ۲۲) ترجمه اس

 .۳۷۳ / ۶
۲۳) نهایة الحکمة ۲ / ۳۴۸-۳۴۶.

۲۴) نهایة الحکمة ۲ / ۳۵۰.
۲۵) ترجمه و شرح نهایة الحکمة ۳ / ۳۱۲.

۲۶) نهایة الحکمة ۲ / ۳۵۰.
۲۷) ترجمه و شرح نهایة الحکمة ۳ / ۳۱۲.

ــأله ضرورت و قاعده «الشی ء مالم یجب لم یوجد» حفاظت  ــفه بر مس ۲۸) در مبناى فالس
مى شود. لذا اختیارى که در فلسفه مطرح مى شود نباید با این قاعده معارض باشد. 

۲۹) مجموعه آثار شهید مطهرى ۶ / ۶۳۳-۶۲۳.
۳۰) ر.ک به: ممد الهمم / ۳۹-۳۸. 

۳۱) توضیح المراد / ۵۵۷.
۳۲) الرسائل التوحیدیة / ۶۶.

۳۳) الرسائل التوحیدیة / ۱۰۷.
ــالم / ۱۲۷-۱۲۸.ور.ک به: على بن موسى  ــفه االهى از منظر امام رضا علیه الس ۳۴) فلس

الرضا علیه السالم والفلسفة االلهیة / ۸۹-۸۸.
۳۵) فصوص الحکم، با تحقیق و تعلیق ابوالعال عفیفى، انتشارات الزهراء، ص ۹۱.

۳۶) ممد الهمم در شرح فصوص الحکم / ۱۹۷.
۳۷) محیى الدین ابن عربى چهره برجسته عرفان اسالمى /۴۲۳-۴۲۲.

۳۸) اصطالحات الصوفیة / ۸۰.
۳۹) جبر و اختیار، محمد تقى جعفرى، ص ۱۹۱-۱۹۰.
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محیى الدین اسپانیائى در شهر 
«قونیـه» دقیقاً سـه راهى جاده 
ابریشـم که ممالک اسـالمى را 
از سـیحون تا تنگـه داردانل به 
اروپـاى شـرقى و مرکزى وصل 
مى  کـرد،  بـا «جـاده اعظـم» که 
قونیـه را تـا مصـر،  مراکـش و 
اندلس وصل مى  کرد، مستقر شد 
و کتـاب «فصوص الحکم» را که 
همان اصول کابالیسـم در لباس 
اصطالحـات صوفیـان اسـالمى 
اسـت،  در همان قونیه نوشـت. 
روزى که لشکر مغول به نزدیک 
قونیه رسیده بود محى الدین در 
کاخ خود در قونیه شعر مى  سرود 
و پیـش از آن نیز در برابر حمله 
صلیبیـان، مسـلمانان را از رفتن 

به بیت المقدس باز مى  داشت.

ــن در آئینه  ــاب «محیی الدی در کت
ــت و یک دلیل  فصوص» جلد دوم،  بیس
ــپانیائی  ــی الدین اس ــه محی آورده ام ک
بولدزر جاده صاف کن جنگ   های اندلس،  
ــی و حملۀ مغول  بود. و  جنگ   های صلیب
ــل را در این  ــت و دومین دلی اینک بیس

جزوه تقدیم می  کنم.
ــاب مذکور را  ــی دانم:  آنان که کت م
نخوانده اند با مشاهده عبارت فوق،  دچار 
نوعی شگفتی می  شوند. اما جوانب مسئله 
ــتدل  ــد آن کتاب به طور مس را در دو جل

شرح داده ام.
کاباال، کباله، کباله، قباله و کابالیسم: 
ــرح  در این مقاله به هیچ وجه در صدد ش
ــی کاباال  ــح جریان فکری سیاس و توضی
ــوع بحث من  ــتم. زیرا اوالً  از موض نیس
ــته ها و مقاالت  ــت و ثانیًا نوش خارج اس
متعدد به ویژه در عرصه اینترنت در شرح 
و توضیح آن آمده است و نیازی به تکرار 

مجدد آن ها نیست.
ــرح و بیان جزئیات نقش  و نیز به ش

ــم در ایجاد اتحاد میان مسیحیت و یهودیت بر علیه اسالم،   کابالیس
ــاره شده است که کابالیسم اولین  نمی پردازم؛  تنها در متن جزوه اش
ــت و پیش از آن،  ــه اصلی این اتحاد اس ــر نطف ــان دیگ گام و در بی
مسیحیان،  یهودیان را قاتل عیسی (ع) می  دانستند و کینه و دشمنی 
ــه کتاب عهد عتیق  ــتند گرچه در اصل اعتقاد ب ــق با یهود داش عمی

(تورات) با آنان مشترک بودند.
ــه  این نطفه در حوالی۱۱۶۰ تا ۱۱۷۰ میالدی در جنوب فرانس
ــپانیا- که آن روز زیستگاه انبوه  ــته شد و در حوالی ۱۲۳۰ در اس بس
ــلمانان،  بود- توسط مثلّث زیر به  ــیحیان و مس یهودیان در کنار مس

تکامل خود رسید و به اجرا گذاشته شد:
ــی و بنیانگذار مرکز آموزش کاباال در  ۱- نهمانیدس: رهبر دین
شهر «گرونا» و مشاور جیمز اول پادشاه مسیحی. نهمانیدس طراح 
ــه محور اصول  ــیحیان و یهودیان ب ــدن اتحاد مس اصلی اجرائی ش
کاباال و نیز برنامه جنگ نرم بر علیه مسلمانان اندلس (اسپانیا) بود؛ 
عالوه بر محصوالت تاکستان   های مسیحیان و یهودیان،  تاکستان -

ــل نموده و در  ــراب تبدی ــلمانان را نیز اجاره کرده و به ش  های مس
ــاپ   های امروزی به طور تقریبًا رایگان در  ــبیه کافی ش مراکزی ش
ــران و دختران جوان مسلمان قرار داده و آنان را از غیرت  اختیار پس

دینی تهی کردند. و...۱
۲- مه یربن تودورس ابوالفی: این شخص رئیس انبوه یهودیان 
ــپانیا بیش از همه کشور  های  ــپانیاکه آن روز جمعیت شان در اس اس
جهان بودـ که ریاست قومی و نژادی،  اجتماعی،  سیاسی و اقتصادی 

ــان با او بود. در تاریخ یهود پس از  یهودی
ــان به دست بخت النصر  سقوط دولت ش
ر) قدرتمند تر از او در سمت  (بنی آکد ناصْ

مذکور کسی نبود.
ــیحیان  ــاه مس ــز اول پادش ۳ـ جیم
اسپانیا ملقب به «شاه فاتح» که در سایه 
همکاری دو شخصیت یهودی مذکور در 

باال در جنگ با مسلمانان فاتح گشت.
ــن مثلث در برابر  اقدام و موفقیت ای
مسلمانان اسپانیا (اندلس)ـ که مسلمانان 
ــه دریا ریختند و  ــل عام کرده و یا ب را قت
تعداد کشته ها سر از صدها هزار در آوردـ 
بزرگترین پیروزی اتحاد مسیحی یهودی 

در مقابل مسلمانان است.
ــگی: اتحاد مذکور به  ــخه همیش نس
ــاال و موفقیت عظیم  ــول کاب ــور اص مح
ــلمانان، «حکمت  این اتحاد در برابر مس
عملی» کاباال را به یک نسخة همیشگی 
و برنامه استراتژیک سلطه بر جوامع حتی 
ــلمان،  تبدیل کرد. و  جامعه   های غیر مس
ــرائیل بر اساس همین  تاسیس دولت اس

اتحاد کابالیسم،  مبتنی است.
و نیز،  به خوبی و با صراحت روشن است که اصول فراماسونری 

همان اصول کابالیسم است حتی محرمانه بودنش.
ــود: حکمت  ــیم می  ش ــت عملی: کاباال به دو بخش تقس حکم
ــتی شناسی»  می  پردازد و حکمت عملی  نظری که به مسائل «هس
که نتیجه اساسی آموزه   های این بخش حذف مرز میان مسیحیان و 
یهودیان و ایجاد اتحاد است که در سبک محی الدین،  نتیجه اصلی 
آن تخریب و حذف اعتقادات و خط قرمز  های اسالم و انهدام اصول 
اعتقادی اسالم نه برای اتحاد مسلمان،  یهودی و مسیحی بل برای 

از بین بردن اسالم  است.
محیی الدین که اسپانیائی و معاصر سه شخصیت مثلث مذکور 
ــت جبهه و پشت عقبة  ــالگی۲ به پش ــن  ۳۷ س ــت در س در باال اس
ــلمانان (مراکش،  الجزایر، تونس و مصر) اعزام شده بود تا عقبه  مس
مسلمانان را تخریب کند و کرد؛ مردم کشور  های مذکور را از کمک 
رسانی به مسلمانان اندلس بازداشت. زمانی که پیروزی مثلث مذکور 
ــید،  محیی الدین به دستور مثلث  ــلمانان به مرحله حتمی رس بر مس
ــت که فعالیت   های خودش را در خاورمیانه متمرکز  مذکور مامور گش

کند.
در آن برهه یعنی وقتی که پیروزی مثلث مذکور به مراحل حتمی 
ــی دیگری رخ داد؛  پاپ و واتیکان با  ــید،  واقعه بزرگ تاریخ خود رس
ــاهده پیروزی کابالیست مثلث بر مسلمانان، به بزرگترین آرزوی  مش
ــور را در عمل  ــیدند،  واتیکان نیز اتحاد مذک ــن قرنی خود رس چندی
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ــناخت۳ . دربار واتیکان با  ــمیت ش به رس
باب مراوده دیپلماتیک  چنگیزخان مغول 
ــازی جنگ  را باز کرد و رهبری زمینه س
ــه مغول، به  ــائی حمل ــرم برای راهگش ن

عهده محیی الدین گذاشته شد.
ــهر  ــپانیائی در ش ــی الدین اس محی
ــم  ــه راهی جاده ابریش «قونیه» دقیقًا س
ــیحون تا  ــالمی را از س ــک اس که ممال
تنگه داردانل به اروپای شرقی و مرکزی 
ــم»۴ که  ــا «جاده اعظ ــل می  کرد،  ب وص
قونیه را تا مصر،  مراکش و اندلس وصل 
ــد و کتاب «فصوص  ــتقر ش می  کرد، مس
ــم  ــم» را که همان اصول کابالیس الحک
ــالمی  در لباس اصطالحات صوفیان اس
ــت،  در همان قونیه نوشت. روزی که  اس
ــکر مغول به نزدیک قونیه رسیده بود  لش
ــعر  محیی الدین در کاخ خود در قونیه ش
می  سرود۵و پیش از آن نیز در برابر حمله 
ــلمانان را از رفتن به بیت  ــان، مس صلیبی

المقدس باز می  داشت.
ــد الزم در جلد  ــائل را در ح این مس
ــرح داده ام لیکن در زمان تدوین  دوم ش
ــم  ــی با کابالیس ــنائی کاف ــاب آش آن کت

ــناخت کاباال برایم روشن شد که  ــتم. با آشنائی و مطالعه و ش نداش
فصوص الحکم دقیقًا همان کابالیسم است با یک فرق:

ــت سر و  ــم که اصلی ترین کتاب آن «کتاب ظهر» اس کابالیس
ــیحی است که اصول هر دو دین را  کارش با باور  های یهودی و مس
با توجیهات عجیب و غریبی تاویل کرده و بر اصول کابالیسم تبدیل 
ــی اعتقادی  ــر و کار فصوص الحکم با اصول اساس ــد. اما س می  کن
اسالم است که آن ها را به اصول کابالیسم تبدیل کرده و همان طور 
که خودش در اشعارش گفته جامعه مسلمانان را به جامعه فاقد دافعه 
و جامعه سلطه پذیر تبدیل می  کند و کرد. (به اشعار او در این زمینه 

در ادامه مقاله خواهیم پرداخت) 
ــان طور که گفتم،  در این مقاله کاری با جزئیات و مباحثات  هم
قابل اختالف کاباال و کابالیسم ندارم، تنها اصول مسلم کاباال را که 
مورد اجماع محققین است در اینجا می  آورم تا بار دیگر محیی الدین 

را در آئینه فصوص نشان دهم.
ــت خردمندانه کنترل کاباال: تصوف (در هر قالب خواه در  سیاس
ماهیت کابالیسم و خواه در ماهیت هندوئی و بودائی و خواه در قالب 
ــوف صوفیان ما)  در هر جامعه ای رواج یابد، آن را به انحطاط و  تص
ــقوط می  کشاند؛ همان طور که قرن   های مدید مناطق هند و چین  س
ــاقط و منحط کرده بود. جامعه   های هند و چین وقتی توانستند  را س
به خود آیند که تصوف را از اداره جامعه و سیاست و نظام اقتصادی 

بیرون راندند. و ممالک اسالمی وقتی به 
ــقوط و انحطاط رسید و در میان مثلث  س
ــای اندلس، جنگ   های صلیبی و  جنگ   ه
ــد  حمله مغول (باصطالح خرد و خمیر ش
ــر)  و به جنازه نیمه  ــل نرم تر از هر خمی ب
جان که هیچ توان دفاعی از خود نداشت 
ــت که تصوف همه گیر و در  تبدیل گش

اوج رواج خود بود.
ــروز غربیان با  ــه همین دلیل، ام و ب
ــالمی  تمام توان تصوف را در جوامع اس

بشدت تشویق و ترویج می  کنند.
ــت که خیال  این ماهیت تصوف اس
ــض را «باطن گرائی» نامیده  گرائی مح
ــت گرائی» را به  و «واقعیات» و «واقعی

خیال تبدیل می  کند، که:
کلّما فی الکون وهم او خیال

او عکوس فی المرایا او ظالل
ــرود همه جائی تصوف است که  س
ــان و ادبیات  ــه با زب ــان هر جامع صوفی

خودشان سر می  دهند.
باید اذعان کرد که اتحادیه مسیحی 
ــورد کامالً  ــا این اواخر برخ و یهودی، ت
ــت؛  ــته اس ــه ای با کاباال داش خردمندان
ــناختند، کاباال همیشه با  ــم را به مشروعیت کامل نش هرگز کابالیس

عدم مشروعیت همراه بوده است.
برخوردشان با کاباال تنها به عنوان وسیله ای برای ترمیم همان 
ــد، بود و صرفًا به عنوان ابزار  «یأس و نا امیدی» که در باال بیان ش

از آن استفاده کردند.
ــت شان  ــته این کنترل خردمندانه از دس در این اواخر گویا رش
ــت ظاهر می  شوند مانند شیطان  در رفته گروه ها و فرقه   های کابالیس

پرستی و گروه   های دیگر کابالیست.
ــتفاده ابزاری از کاباال در برابر مسلمانان به صورت یک  البته اس
ــه جنگ نرم و هم در عرصه  ــه مداوم تا به امروز (هم در زمین برنام
تولید و جنگ اقتصادی و هم در عرصه نظامی، برای سلطه بر جوامع 

غیر مسیحی و غیر یهودی) مورد استفاده قرار گرفته و می  گیرد. 
اصول مسلّم کاباال 

اصل اول:  هوخمه (= حکمت): تسـمیۀ اهریمنى ترین فکر با 
هوخمه و حکمت.

ــراى ماهیت تصوف یهودى  ــت ب این نامگذارى که عنوانى اس
کاباال، در میان صوفیان ممالک اسالمى وجود نداشت. محیى الدین 
ــت و آن را از کابالیسم به  نام کتاب خود را «فصوص الحکم»  گذاش
تصوف ممالک اسالمى نفوذ داد. سخن در «عنوان» و «اصطالح» 

تصـوف (در هـر قالب خـواه در 
در  خـواه  و  کابالیسـم  ماهیـت 
ماهیت هندوئى و بودائى و خواه 
در قالب تصـوف صوفیان ما)  در 
هـر جامعـه اى رواج یابد، آن را 
به انحطاط و سـقوط مى  کشاند؛ 
همـان طـور که قرن   هـاى مدید 
مناطق هنـد و چین را سـاقط و 
منحط کرده بود. جامعه   هاى هند 
و چیـن وقتى توانسـتند به خود 
آیند که تصوف را از اداره جامعه 
و سیاسـت و نظـام اقتصـادى 
بیرون راندند. و ممالک اسـالمى 
انحطـاط  و  سـقوط  بـه  وقتـى 
رسـید و در میـان مثلث جنگ -

 هاى اندلـس، جنگ   هاى صلیبى 
و حمله مغـول (باصطالح خرد و 
خمیر شد بل نرم تر از هر خمیر)  
و به جنازه نیمجان که هیچ توان 
دفاعـى از خـود نداشـت تبدیل 
گشـت که تصوف همه گیر و در 

اوج رواج خود بود.
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ــرى لفظ حکمت  ــه کارگی ــت نه در ب اس
ــى الدین در آغاز  ــرد لغوى. محی در کارب
ــام کتاب و  ــت که ن ــوص مدعى اس فص
ــواى آن را نیز پیامبر  ــت بودن محت حکم
ــن کرده  ــا، تعیی ــالم(ص) در آن رؤی اس
ــن ماموریت خود به جاى  ــت. او در ای اس
ــام پیامبر(ص) را  ــث نهمانیدس» ن «مثل

آورده است.
ــان در ممالک  ــد صوفی ــه بع از آن ب
اسالمى این عنوان نان و آب دار را براى 

تصوف   هاى گوناگون خود برگزیدند.
نفـوذ ایـن اصـل در میـان صوفیان 

مدعى تشیع
ــتم هیچ صوفی ای موفق نگشته  ــیعیان تا قرن هش در میان ش
ــوب و مطرود  ــوف می  گرائید منک ــیعی به تص ــود. اگر یک فرد ش ب
ــت. در قرن مذکور سید حیدر آملی با تمسک به تایید علمی،   می  گش
زهدی و تقوائی که از فخرالمحققین فرزند عالمه حلّی دریافت کرده 
بود، توانست به عنوان یک شیعة صوفی، موفق شود. شرایط زمان به 

ویژه در درون ایران با او مساعد بود.
سید حیدر با این گرایش در صدد بود که اسماعیلیان پراکنده در 
البرز مرکزی را جمع کرده و قدرتی به دست آورد. او با این که یک 
ــت اما در واقع آن را به عنوان  ــرح نسبتًا انتقادی بر فصوص نوش ش
ــالمی پذیرفت. در  ــن از متون تصوف ممالک اس ــت و یک مت حکم
نتیجه، سید حیدر، هم حضور تصوف در میان شیعه را بنا نهاد و هم 

عنوان حکمت را به میان شیعیان نفوذ داد.
مالصدرا هم محتوای فصوص و هم عنوان حکمت را با تحمیل 
ــطوئیات و تحمیل این معجون یونانی-  تصوف محیی الدین بر ارس
ــلک خود را «حکمت  ــتی بر قرآن و حدیث، عنوان راه و مس کابالیس

متعالیه» نامید.
مات ضد عقلی، ضد لغت و ضد کاربرد الفاظ، بر خالف  او با تحکّ

همة قوانین و قواعد علمی و ادبی، الفاظ 
حکمت در قرآن و حدیث را بر بینش خود 

تفسیر بل تحریف کرد.
اصل دوم: وحدت در عین کثرت

 اولین اصل در خداشناسی کاباال این 
ــه اعلی، یگانه  ــت که: خداوند در درج اس
ــت امادر درجه دوم متعدد و  و «احد» اس
ــت، کابالیست ها این درجه دوم  متکثّر اس

را «سفیرات»  می  نامند.
نفوذ:  محیی الدین در «فصّ شیثی» 
می  گوید:  «اهللا»  خدای یگانه و احد است، 
ــز یک خدا  ــماء خدا نی ــر کدام از اس و ه

هستند.
اصل سوم:  تقسیم کار میان خدایان 
ــر «اهللا»  کار  ــر نظ ــان که زی خدای
ــی از کائنات و  ــر کدام بخش می  کنند ه
امور مربوط به آن بخش را اداره می  کنند. 
ــخن را در  ــی که این س ــن کس اولی
میان جامعه اسالمی مطرح کرده محیی 

الدین است.
ــن است  ارثیه یونانی: به خوبی روش
ــان» که  ــارت اداری خدای ــن «چ که ای
کابالیسم و محیی الدین برای خدا درست 
می  کنند بر گرفته از «رب و ارباب انواع» 

افالطون است.
اصل چهارم: صحیح دانستن تناقض

ــل دوم نیز  ــان طور که از اص ــم (هم ــی از اصول کابالیس  یک
ــت که همه اصول و فروع آن  ــت) باطل ندانستن تناقض اس پیداس
ــر و در تاریخ ملل و نحل و  ــتوار است. در تاریخ بش بر این اصل اس
ــان عاقل، جنون و دیوانگی بزرگ تر از این نبوده و  در تعقل هر انس

نیست که فرد عاقلی تناقض را صحیح بداند.
ــیثی این تناقض را می  آورد  نفوذ: محیی الدین در همان فصّ ش

و در «فصّ  ادریسی»  آن را فراز می  کند.
ــی که در جامعه اسالمی چنین سخنی را گفته است  اولین کس
ــت. قیصری شارح نامدار و مرید وفادار و با استعداد  محیی الدین اس
ــی در توجیه سخن محیی الدین  ــرح فصّ ادریس محیی الدین در ش
ــکال  ــت و تناقض من وجه اش می  گوید:  این «تناقض من وجه» اس

ندارد.!
ــی الدین در آئینه  ــتر این مطلب در جلد دوم «محی ــرح بیش (ش

فصوص»  بخش «فصّ  ادریسی» آمده است)
ــاس یعنی بر  ــر این که همه  فصّ   های فصوص بر این اس مهمت

اساس «عدم بطالن تناقض»  مبتنی است.
اصل پنجم: خدایان مؤنّث

ــم وجود خدایان   اصل دیگر کابالیس
ــت که  ــت. و این عنصری اس مؤنّث اس
ــتان»  ــازمان الهه   های یونان باس از «س

برگرفته شده است.
نفوذ: محیی الدین در «فصّ شیثی»  
ــدا از خدایان به  ــد:  هر خ ــمًا می  گوی رس
ــش (اخواته) بخش مورد  همراه خواهران
ــخنی که  ــود را اداره می  کند. س اداره خ
ــوش هیچ  ــی الدین به گ ــش از محی پی
مسلمانی حتی صوفی در جوامع اسالمی 

نخورده بود.

ایـن ماهیـت تصوف اسـت که 
خیـال گرائى محـض را «باطن 
گرائـى» نامیـده و «واقعیات» و 
«واقعیـت گرائـى» را بـه خیال 

تبدیل مى  کند، که:
کلّما فى الکون وهٌم او خیال

او عکوٌس فى المرایا او ظالل
سـرود همه جائى تصوف اسـت 
که صوفیـان هر جامعـه با زبان 
و ادبیات خودشان سر مى  دهند.

در میان شـیعیان تا قرن هشتم 
هیـچ صوفـى اى موفق نگشـته 
بـود. اگـر یـک فـرد شـیعى به 
و  منکـوب  مى  گرائیـد  تصـوف 
مطرود مى  گشت. در قرن مذکور 
سـید حیـدر آملى با تمسـک به 
تایید علمى،  زهدى و تقوائى که 
از فخرالمحققیـن فرزنـد عالمه 
حلّى دریافت کرده بود، توانست 
بـه عنـوان یـک شـیعۀ صوفى، 

موفق شود.
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اصل ششـم: تعامل و همکارى میان 
خدایان  

ــت عنوان  ــازی (تح ــی پارتی ب حت
ــان، میان  ــفاعت) مثالً درباره یک انس ش

خدایان بر قرار است.
ــل  ــن اص ــن ای ــی الدی ــوذ: محی نف
ــت را به جامعه اسالمی نفوذ داد  کابالیس
ــن ازخرافاتی در جوامع  و پیش از او چنی
ــده بود. او در فصّ  ــنیده نش ــالمی ش اس
شیثی این مسئله را با این عبارت به پایان 

ــم» فی اهل البالء االّ  ــفع عنه «المنتق می  برد: فان «الرحمن» ماش
افعین: رحمن در حضور منتقم درباره اهل گرفتاری،  ــفاعۀ الشّ بعد ش
ــفاعت نمی کند مگر پس از آن که شافعان دیگر (خدایان دیگر)در  ش

پیش رحمان شفاعت کرده باشند.
اصل هفتم: ازلى بودن مخلوقات 

در قالب ویژه ای که یکی از اصول کابالیسم است. بدین شرح:  
همة مخلوقات، همه اشیائی که به وجود آمده اند یا به وجود می  آیند 
ــان در عالم باطن وجود  و یا خواهند آمد، همگی پیش از پیدایش ش
ــته اند و هیچ چیز مسبوق به عدم نیست و همین طور هر حادثه  داش

طبیعی و هر حادثه اجتماعی و هر رفتار انسانی.
ــش از محیی الدین  ــه صورت   های دیگر، پی ــوذ: این بینش ب نف
ــت یعنی آنان نیز مخلوق  ــالمی بوده اس در میان صوفیان جوامع اس
ــان به تک تک مخلوقات و اشیاء   ــته اند اما توجه ش را ازلی می  دانس

ــان و محور بحث شان  نبود بل توجه ش
ــوق» بود؛ می  گفتند  «آغاز پیدایش مخل
ــت  خداوند هرگز بدون مخلوق نبوده اس
و نمی گفتند همه مخلوقات و همه اشیاء 
ــت کائنات  ــز و درش ــه حوادث ری و هم
ــی و افعال  ــردی و اجتماع ــوادث ف و ح
ــن بوده و  ــتر در عالم باط ــان ها پیش انس

حضور داشته اند.
ــی است که  محیی الدین اولین کس
این اصل کابالیسم را به تصوف صوفیان 
به ظاهر مسلمان وارد کرد و آن را تحت 
عنوان «اعیان ثابته» یک اصل از اصول 

تصوف در ممالک اسالمی جای داد.
ــی الدین در  ــد «محی ــر دو جل در ه
ــرده ام: محیی  ــاره ک آئینه فصوص» اش
الدین به حدی فکر بشر را وارونه می  کند 
ــن» و عین را به  ــه «خیال» را به «عی ک
خیال تبدیل می  کند و همین طور عینیت 
ــه خیال و  ــتی را ب ــتی و جهان هس هس
تخیالت را به عینیت تبدیل می  کند. او با 

ــرفته  این روند واقعًا جامعه متمدن و پیش
مسلمانان را به سقوط کشانید.

ــان پیش از  ــوف و صوفی ــه تص البت
محیی الدین همه کارها را کرده و زمینه 
را برای محیی الدین آماده کرده بودند و 
ــلمانان غیر از تصوف و خیال  سقوط مس
ــته  ــی صوفیان، عامل دیگری نداش گرائ

است. صوفیان کردند و چه کردند!
اصل هشتم: فیضان وجود خدا

 یعنی وجود خدا بر وجود اشیاء کائنات، فیضان دارد و در وجود 
هر چیز سریان دارد (وجود خدا در همه چیز هست)  و این یکی دیگر 

از اصول کابالیسم است.
ــریان وجود  نفوذ:  محیی الدین در «فصّ آدم» می  گوید: اگر س

خدا در موجودات نباشد عالَم، وجود نمی داشت.
ــالمی، سخن  پیش از محیی الدین در زبان صوفیان ممالک اس
ــدید از  ــریان، باری ش از گزافه «وحدت وجود» بود اما فیضان و س
«حرکت» و «تغییر» دارد که خداوند را نیز متغیر و متحرک می  کند 
ــت مبتنی بر جنون  ــه با خدائی خدا تناقض دارد و این جنونی اس ک

«عدم بطالن تناقض» .
ــالمی نفوذ  محیی الدین این اصل کاباالئی را نیز به جوامع اس
داد و مالصدرا و پیروانش با اختراع «فیض اقدس و فیض مقدس در 
وجود» آن را پرورانیدند. مالصدرا کتابی دارد بنام «سریان الوجود».

اصل نهم: فراتر از ادیان  
ــرح رفت  ــین به ش در برگ   های پیش
ــن یهودی و  ــر از دو دی ــاال فرات که کاب
ــیحی می  رود و این راه را برای ایجاد  مس
ــان  ــان آن دو دین و پیروان ش اتحاد می
ــت. در  ــلمانان، برگزیده اس در مقابل مس
این مسیر مسئله را طوری برگزار می  کند 
ــیحیت هم دین است و هم دین  که مس
نیست، و یهودیت نیز هم یک دین است 

و هم یک دین نیست.
نفوذ:  محیی الدین در «فصّ نوحی» 
می  گوید:  قوم نوح در دریا  های علم غرق 
ــم». و در  ــوا فی بحار العل ــدند: «اغرق ش
ــون را یک عالم  ــوی» فرع ــصّ موس «ف
ــد. و در ده ها مورد دیگر  ــارف می  دان و ع
حق را به کافران می  دهد و حقارت انبیاء  
ــد. کافران و  ــاهللا)  القاء  می  کن ــوذ ب را (نع
ــتی را  ملحدان را محبوب خدا و بت پرس
ــان بر»  برای وصال خدا می  داند.  «راه می
ــد، چون  ــی» می  گوی ــصّ هارون و در «ف

محیـى الدین در «فـّص نوحى» 
مى  گویـد:  قـوم نـوح در دریـا-

 هـاى علم غرق شـدند: «اغرقوا 
فـى بحـار العلـم». و در «فـّص 
موسـوى» فرعون را یـک عالم 
ده هـا  در  و  مى  دانـد.  عـارف  و 
مـورد دیگر حـق را بـه کافران 
مى  دهـد و حقارت انبیاء  را (نعوذ 
بـاهللا)  القـاء  مى  کند. کافـران و 
ملحـدان را محبـوب خـدا و بت 
پرسـتى را «راه میـان بر»  براى 
وصال خدا مى  دانـد. و در «فّص 
هارونى» مى  گویـد چون هارون 
نمى دانسـت که پرستش عجل 
عین پرسـتش خداسـت بر آن 
مردم عجل پرست اعتراض کرد 
و موسـى به همین جهت هارون 
را توبیـخ کـرد کـه چـرا مزاحم 

پرستش آنان شده است.

محیى الدین به حّدى فکر بشـر 
را وارونـه مى  کند کـه «خیال» را 
بـه «عیـن» و عیـن را بـه خیال 
تبدیـل مى  کنـد و همیـن طـور 
عینیت هستى و جهان هستى را 
به خیـال و تخیالت را به عینیت 

تبدیل مى  کند.
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ــتش عجل  ــت که پرس هارون نمی دانس
عین پرستش خداست بر آن مردم عجل 
ــت اعتراض کرد و موسی به همین  پرس
جهت هارون را توبیخ کرد که چرا مزاحم 

پرستش آنان شده است.
ــرح فصّ آدم می  گوید:  قیصری در ش
چون انسان «الاله االّ اهللا» می  گوید پس 

«جهول» است.
به نظر او ارزش بت پرستی به حدی 
است که موسی(ع) از موی سر و صورت 

هارون(ع) گرفته و می  کشد.
ــکار عرفانی (!) که محیی  با چنین اف
الدین و همکارانش داشتند، معلوم نیست 
ــًا  ــًا انبیاء برای چه آمده اند و اساس اساس

دین چه معنائی دارد؟!
ــاء را تحقیر  ــن همه انبی محیی الدی
ــالم(ص) توهین  ــه پیامبر اس می  کند۶، ب
ــر را و علم عمر را بر پیامبر  می  کند۷، عم
و علم پیامبر ترجیح می  دهد۸ ، خودش را 

برتر از پیامبر اسالم(ص) می  داند.۹
ــم «فراتر  او بدین گونه اصل کابالیس
از ادیان»  را به جوامع مسلمانان نفوذ داد.

ــه فصوص را  ــی ک ــالی عفیف ابوالع
تصحیح کرده است در صفحه ۵ جلد دوم بیت زیر را از محیی الدین 

آورده است:
عقد الخالئق فی االله عقائدًا
 و انا اعتقدتُ جمیع ما عقدوه

ــدا عقیده   های مختلف دارند و من به  مردمان مختلف درباره خ
همة  آنچه آنان معتقد شده اند، معتقد هستم.

ــلک فرا ادیانی، مالحظه  ــعار او را درباره این مس و نیز دیگر اش
فرمائید:

پیش از این دوستم را بد می   پنداشتم و دفع می کردم
چون دین من با دین او سازگار نبود

 و اینک قلبم پذیرای هر عقیده گشته است
دیری برای راهبان و چراگاهی برای آهوان جوان شده است

هم آتشکده است و هم کعبه برای طواف کنندگان
هم الواح تورات و هم مصحف قرآن شده است

متدین به دین حب هستم که خودم به راه انداخته ام
مرکب    های آن را، پس «محبت» دین و ایمان من است.۱۰ 

اصل دهم: شیطان یک موجود ستوده، نیکو و مظهر خدا است
 این اصل یکی دیگر از اصول کابالیسم است که اهریمنی بودن 
ــان می  دهد، صراحتی که  آن را بیش از اصول دیگر در صراحت، نش

عوام نیز کامالً به فساد آن توجه دارند.

ــوع بدین صورت، از  نفوذ: این موض
ــه محیی الدین به  ــت ک اصول کاباال اس
تصوف میان مسلمانان وارد کرده است.

اما برای این که نمونه ای برای علل 
ــت محیی الدین و چگونگی زمینه  موفقی
در تصوف ممالک اسالمی پیش از محی 
الدین، ارائه شود و آنان که دوست دارند 
ــی را با عناصر  ــائل و حوادث تاریخ مس
ــناختی بررسی کنند، به پیشینه  جامعه ش
ــان صوفیان پیش از  ــن موضوع در می ای

محیی الدین اشاره ای می  شود:
همه صوفیان که به «وحدت وجود» 
ــتند)؛ خالق و مخلوق  معتقد بودند (و هس
را یک وجود واحد می  دانستند (و می  دانند) 
ــت در این صورت شیطان هم  بدیهی اس
ــت. همه  ــد خارج نیس ــود واح از آن وج
ــتثناء  وجود شیطان را  صوفیان بدون اس
ــرا تفکیک در «واحد»  مثبت می  دانند زی
ــیئ را دارای  امکان ندارد. اما اینان هر ش
ــتند؛ در  ــک «تعین» می  دانس ــود و ی وج
ــیطان مثبت و تنها تعین  نتیجه وجود ش

او منفی تلقی می  شد.
ــاعد را  محیی الدین چنین زمینه مس
ــور کرده و به  ــاد از «وحدت وجود»  عب ــد، گامی به پیش نه می  دی
ــید؛ تفکیک میان وجود اشیاء و تعینات شان را  «وحدت موجود» رس
ــت و بر اساس فیضان و سریان وجود الهی بر همه اشیاء  کنار گذاش
ــد هیچ چیزی و هیچ «متصوری»  اعم از وجود و تعینات،  مدعی ش

منشأیی غیر از وجود خدا ندارد.
ــی الدین از  ــلک محی ــدرا به نظر خودش در تکمیل مس مالص
ــیئ»  را با انتزاعات ذهنی به  ــطوئیات کمک گرفت. گاهی «ش ارس
ــی آن را به «وجود» و  ــیم می  کند و گاه ــود» و «تعین» تقس «وج
«ماهیت»، و روی این انتزاعات صرفًا ذهنی که حتی ارزش فرضیه 
را هم ندارند چه سخن فرسائی ها که نکرد؛ عرصه واقعیت و حقیقت 
ــه احیاء کننده  ــی پرداخت. اما او ک ــرد و به تخیالت ذهن ــا ک را ره
مسلک محیی الدین بود، با همه تفکیکات مذکور به همان «وحدت 
ــفار تحت عنوان  ــد و دو فصل در اس موجود»  محیی الدین معتقد ش
«اعلم ان  واجب الوجود کل  ّ االشیاء:  بدان که خدا کل اشیاء است». 
باز کرد، یعنی به «وحدت اشیاء» قائل شد نه فقط به «وحدت وجود 

اشیاء».
ــیاء را عین خدا  ــود و هم ماهیت اش ــارت دیگر:  هم وج ــه عب ب

دانست.
ــفار،  ــس از اعالم این اصل آن هم به صورت دو فصل در اس پ
ــخن، سودی ندارد و به هر صورت  دیگر توجیهات و تاویالت این س

مالصـدرا بـه نظـر خـودش در 
تکمیـل مسـلک محیـى الدیـن 
از ارسـطوئیات کمـک گرفـت. 
گاهـى «شـیئ»  را بـا انتزاعات 
ذهنـى بـه «وجـود» و «تعیـن» 
تقسـیم مى  کنـد و گاهـى آن را 
بـه «وجود» و «ماهیـت»، و روى 
ذهنـى  صرفـاً  انتزاعـات  ایـن 
کـه حتـى ارزش فرضیـه را هم 
ندارند چه سـخن فرسائى ها که 
نکرد؛ عرصـۀ واقعیت و حقیقت 
را رهـا کرد و بـه تخیالت ذهنى 
پرداخـت. اما او کـه احیاء کنندة 
مسـلک محیـى الدیـن بـود، با 
همـۀ تفکیکات مذکـور به همان 
«وحـدت موجود»  محیـى الدین 
معتقد شـد و دو فصل در اسـفار 
تحـت عنـوان «اِعلـم انّ  واجب 
الوجود کل ّ  االشیاء:  بدان که خدا 
کل اشـیاء است». باز کرد، یعنى 
به «وحدت اشـیاء» قائل شد نه 

فقط به «وحدت وجود اشیاء».
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شیطان می  شود خدا.
ــروری و الزمه واجب این  اقتضاء ض
سخن و باور به وحدت موجود، این است 
ــًا عین خدا  ــودًا و ماهیت ــیطان وج که ش
است که لطف فرموده با «شیطان مظهر 

خدا است» تعبیر می  کنند.
ــه «واجب  ــت وقتی ک ــی اس بدیه
ــیاء» باشد، شیطان یکی  الوجود کل االش
از «کل االشیاء» است پس می  شود خدا، 

یعنی عین سخن کابالیست ها.
ــا  تنه ــن  الدی ــی  محی ــن،  بنابرای
ــرده  ــه ک ــو آوری ای ک ــالح) ن (باصط
ــیطان را نیز (نعوذباهللا)  ماهیت و تعین ش
ــت و مالصدرا، مالهادی  الهی کرده اس
ــه دنبال  ــرانه ب ــره س ــبزواری و... خی س
ــالم  ــی الدین له له می  زنند. و با اس محی
و مسلمانان رفتاری را می  کنند که اولین 
ــته صلیبیان امروزی و کابالیست - خواس

 های امروزی و دشمنان امروزی است.
بی جهت نیست که غربیان این همه 
ــن و مالصدرا را در  ــوف، محیی الدی تص

ذهن و ضمیر اجتماعی ما و برای محافل علمی (دانشگاه ها و حوزه 
ــویق و ترویج می  نمایند و هانری کربن ها را مامور این  ها) تبلیغ، تش

استراتژی می  کنند. 
ــاره آدم (ع) می  گوید:  آدم  ــصّ آدم» درب ــن در «ف ــی الدی محی
صورت آدم و صورت عالم را در خود جمع کرده بود اما شیطان جزء 
عالم است و چنین صفات جامع را ندارد «و ابلیس جزء من العالم لم 

یحصل له هذه الجمعیۀ».
ــمند و پر استعداد محیی  ــینه چاک و پیرو دانش قیصری مرید س
ــس می  گوید: ابلیس  ــرح آن در توضیح فرق آدم و ابلی ــن در ش الدی

ل»  خدا است اما آدم مظهر اسم «اهللا» است. مظهر اسم «مضّ
ــود در اصل دوم بیان شد که محیی الدین هر اسم  فراموش نش

خدا را یک خدا می  داند.
متاسفانه از تلویزیون جمهوری اسالمی چندین بار شنیده ام که 

فالن آقا در سخنانش می  گوید شیطان مظهر خدا است.
اصل یازدهم: تشویق به گناه به ویژه گناهان کبیره 

ــته و او را  ــیطان را مقدس دانس ــت کابالیسم که ش بدیهی اس
ــت جایز  ــیطان اس ــته ش ــتش می  کند، گناهان را نیز که خواس پرس

می  داند.
ــالمی نفوذ  نفوذ:  محیی الدین نه تنها این اصل را به جامعه اس
ــت؛ او در «فص  ــته خدا نیز دانس ــل گناه کردن را عین خواس داد ب
آدم» آن جا که سخن از فرشتگان و آدم می  گوید مطلب را به جائی 
ــول  ــاند که قیصری با آوردن دو حدیث جعلی از حضرت رس می  رس

ــخنان او را به  ــه و آله س ــی اهللا علی صل
اصطالح مستدل تر می  کند: حدیث جعلی 
ــوا لذهبت بکم و خلقت  اول: «لوال تذنب
ــتغفرون، فاغفر لهم»:   خلقًا یذنبون و یس
ــما را از بین می  بریم و  اگر گناه نکنید ش
ــری می  آفرینیم تا گناه کنند  موجود دیگ

سپس استغفار کنند و بیامرزم آن ها را.
ــتند که  اینان مثالً از این نگران هس
ــند و گناه نکنند  مردم آن قدر مقدس باش
ار،  ــی از قبیل تواّب، غفّ در نتیجه، خدایان
ــم، قهار، منتقم و امثال  و، رئوف، رحی عفّ

شان، بی کار بمانند(!!).
ــم تذنبوا  ــی دوم: «لو ل ــث جعل حدی
نب،  ــد من الذّ ــیت علیکم ما هو اش لخش
ــب، العجب»:  اگر  ــب، العج ــو العج اَال ه
گناه نکنید می  ترسم به چیزی دچار شوید 
ــت و آن عجب است  ــد از گناه اس که اش

عجب، عجب.
صوفیان پیش از محیی الدین زمینه 
ــاده کرده بودند  ــرای جعل حدیث آم را ب
ــت  ــان می  خواس و در هر مورد که دل ش
ــی»  ــتر نام آن را «حدیث قدس ــث جعل می  کردند و بیش ــک حدی ی
ــتند، زیرا احادیث قدسی معموالً بی سند هستند و اینان آن  می  گذاش
ــترش دادند، کاری کرده اند که گویا حدیث  ــتند گس را هر چه خواس

قدسی بی نیاز از سند است.
ــط محیی الدین در ممالک  ــق و فجور توس اما ترویج گناه و فس
ــم فرق دارد. کابالیست   های  ــالم با ترویج آن ها در آئین کابالیس اس
ــلمان را با تامین امکانات گناه از آن جمله زنا و  ــپانیا جوانان مس اس
شرابخواری فاسد می  کردند و این، برنامه استراتژیک جنگ نرم بود، 

و جوانان خودشان را هدف قرار نمی دادند.
ــالمی فعالیت می  کرد یک  محیی الدین که در داخل جامعه اس
ــق در پیش گرفته بود و دافعه، غیرت و حمیت دینی را از  روند مطل
ــلب می  کرد. او با جعل حدیث از زبان پیامبر اسالم صلی اهللا  آنان س
ــی»  می  گوید:  ــه و آله جهاد را نکوهش می  کند. در «فصّ یونس علی
ــت: «اَال اُنبئکم بما  ــر صلی اهللا علیه و آله چه زیبا فرموده اس پیامب
ــو خیرلکم و افضل من اَن تلقوا عدوکم فتضربوا رقابهم ویضربون  ه
ــما در  ــما چیزی را که خیر ش رقابکم، ذکر اهللا»: آیا خبر ندهم به ش
آن است و آن افضل از آن است که با دشمنان درگیر شوید و گردن 

آنان را بزنید و آنان گردن شما را بزنند، آن ذکر اهللا است.
ــپانیا و  ــان در اندلس و اس ــمنان (با صلیبی ــی کاری با دش یعن
ــا که او فصوص را  ــت المقدس که در همان روزه ــم به بی در تهاج
ــت و حمله مغول نیز از جانب شرق  ــت به شدت جریان داش می  نوش
ــده و به نزدیکی قونیه محل سکونت محیی الدین رسیده  ــروع ش ش

محیى الدین که در داخل جامعه 
فعالیـت مى  کـرد یک  اسـالمى 
روند مطلق در پیـش گرفته بود 
و دافعـه، غیـرت و حمیت دینى 
را از آنـان سـلب مى  کـرد. او با 
جعـل حدیـث از زبـان پیامبـر 
اسالم صلى اهللا علیه و آله جهاد 
را نکوهـش مى  کنـد. در «فـّص 
یونسـى»  مى  گوید: پیامبر صلى 
اهللا علیـه و آله چه زیبـا فرموده 
است: «اَال اُنبّئکم بما هو خیرلکم 
و افضـل مـن اَن تلقـوا عدّوکم 
ویضربـون  رقابهـم  فتضربـوا 
رقابکم، ذکر اهللا»: آیا خبر ندهم 
به شما چیزى را که خیر شما در 
آن است و آن افضل از آن است 
کـه با دشـمنان درگیر شـوید و 
گردن آنان را بزنید و آنان گردن 
شما را بزنند، آن ذکر اهللا است!
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ــته باشید و به ذکر اهللا مشغول شوید. محیی الدین نه تنها  بود) نداش
به گناه تشویق می  کند بل گناه کردن را یک تکلیف واجب، می  کند.

ــائی  ــالمی» چه قلمفرس ــنده ای در «دائرۀ المعارف اس و نویس
درباره این شیخ اعظم(!) که نکرده است در حالی که تذکره نویسان 
تصریح کرده اند که محیی الدین مسلمانان را در آن دوران جنگ از 

رفتن به بیت المقدس که مورد هجوم صلیبیان بود، باز می  داشت.
ــرح داده ام که  ــد «محیی الدین در آئینه فصوص» ش در دو جل
آموزه   های محیی الدین به وسیله کاروان   های جاده ابریشم تا ساحل 
ــیحون به دست انبوه صوفیان آن روز (مثالً می  توان گفت آن روز  س
ــهر بزرگ نیشابور که دومین شهر پس از بغداد بود کسی غیر  در ش
ــتی او از قونیه تا  ــید، تصوف کابالیس ــد)  می  رس صوفی یافت نمی ش
ــمرقند و بخارا) نسبت به دیگر مناطق ممالک اسالمی،  سیحون (س
بیشترین توفیق را داشت و همزمان شیخ عطار شاگرد واقعی او بود 
ــیخ محمود شبستری نیز بعدها از پیروان کامل  با فاصله مکانی و ش

محیی الدین شد.
ــزرگ تصوف نه تنها  ــن برخی از نامدارن ب ــس از محیی الدی پ
ــتند بل به همجنس گرائی خود افتخار  همجنس گرائی را جایز دانس
می  کردند. اگر به فرهنگ معین، ذیل «شمس تبریزی» مراجعه کنید 
نمونه ای از این افتخار را مشاهده می  کنید که شمس بر «اوحدالدین 

کرمانی» می  شورد و همجنس گرائی او را محکوم می  کند.
ــفاربرای لزوم و ضرورت همجنس گرائی  و نیز مالصدرا در اس
ــتدالل کرده است؛ مردمان و افراد غیر همجنس گرا را مردمانی  اس

پست و حیوان دانسته است.۱۱
ــیه آن، می  گوید: این حضرات در تجویز این  ــبزواری در حاش س

رفتار به قاعدة «اجتماع امر و نهی» معتقد هستند.
هر کسی که از علم «اصول فقه» اطالع داشته باشد می  داند که 
ــئله هیچ ربطی به آن قاعده ندارد و سبزواری هیچ اطالعی  این مس

ــت. همان طور که  از آن علم نداشته اس
ــته که در آغاز  اطالعی از تاریخ هم نداش
ــی را «قدیس»  ــکندر مقدون منظومه، اس

نامیده است. 
اصـل دوازدهم:  مشـروعیت دادن به 

«مکر»  
صة  دین  این اصل یهودیان بل مشخّ
یهود است؛ محققین خوب تشخیص داده 
و گفته اند که رابطه انسان با خدا در دین 
ــت و رابطه  ــود، یک رابطه رقابتی اس یه
انسان با خدا در دین مسیحی یک رابطه 
ــان با خدا در  ــت و رابطه انس محبتی اس

دین اسالم رابطه عبد و معبود است.
رابطه رقابتی با خدا یک اصل توراتی 
(تورات تحریف شده) است که حتی انبیاء 
ــر و نیرنگ  ــن رقابت با خدا به مک در ای

ــا همدیگر بر مکر  ــوند و به ویژه رفتار پیامبران نیز ب ــل می  ش متوس
استوار بوده است:

اسحاق می  خواست به فرزندش «عیسو» دعا کند تا او به سعادت 
ــد. فرزند دیگرش یعقوب به مکر متوسل شد؛  دنیوی و اخروی برس
ــده بود، یعقوب بزغاله ای را ذبح کرد  ــحاق در آن زمان نابینا ش اس
ــت آن را برای پدرش اسحاق بریان کرد و پوست بزغاله را بر  گوش
ــحاق برد. اسحاق بازوان  ــید، غذا را به حضور اس دو بازوی خود کش
پر موی را لمس کرد و گمان کرد که عیسو است زیرا بازوان عیسو 
خیلی پر مو بود و دعا کرد. بدین ترتیب یعقوب به مقام باال رسید و 

عیسو عنوان برادر عقب مانده به خود گرفت.
ــدد از این رقابت و مکر وجود  ــون یهودی نمونه   های متع در مت

دارد.
ــک رقابت میان مثلث  ــی الدین در «فصّ نوحی»  ی نفوذ:  محی
ــذارد و باالخره قوم ملحد در  ــدا، نوح و قوم نوح، به نمایش می  گ خ
ــتقیمًا به «وصال اهللا»  ــوند و مس جریان رقابت و مکر موفق می  ش
ــان می  دهد  ــان نش ــند. آنان می  دیدند راهی که نوح برای ش می  رس
ــر را برگزیدند و  ــر بود، راه میانب ــداق چرخانیدن لقمه به دور س مص
ــتقیمًا و بدون تاخیر در دریا  های علم (که مرادش همان وصال  مس

است) غرق شدند.
ــوح را بر این  ــوره ن ــن آیات قرآن به ویژه آیات س ــی الدی محی
ــنده «ممدالهمم در شرح  معنای مورد نظر خود تاویل می  کند و نویس
ــرح فصوص  فصوص الحکم»  این افاضات! را عرفان نامیده و به ش
ــده ایم، آیا صدرویان  می  پردازد. وای بر ما به چه روزگاری گرفتار ش

ما به راستی نمی فهمند که به چه کاری مشغول هستند؟!
اصل سیزدهم: اسرار حروف 

ــت؛  یهودیان برای  ــک اصل یهودی اس ــن اصل کاباال نیز ی ای
حروف زبان خودشان (حروف عبری)  در 
ــت انسان ها  ــتی و در سرنوش جهان هس
ــتند؛ قواعد و  نقش بس مؤثری قائل هس
محاسبات «ابجد» نیز از اختراعات آن ها 

است.
ــصّ  ــن در «ف الدی ــی  ــوذ: محی نف
ــرار حروف چه  ــاس اس ــوی» براس موس
ــی آورد و چه  ــر آیات نم بالئی که بر س
تحریفات صریح و ضد عقل که نمی کند 
و نویسنده «ممدالهمم» چه افتخاری که 

به این تحریفات نمی کند.
ــرآن را  ــتی ق ــی الدین به راس محی
ــنده  ــه بازیچه می  گیرد و به قول نویس ب
ــرح فصوص الحکم»،  «ممدالهمم در ش
محیی الدین در «علم حروف» نیز کتاب 
نوشته است با این که در اعتقاد یهودیان 
و نیز کابالیست ها، چنین نقشی فقط در 

جامعه مسلمانان به حدى صوفى 
زده و پـر از تصوف، و در سـلطۀ 
همه گیـر تصوف بـود و گوش -

 هاى مردم به حدى با سخنان و 
باور  هاى ضد عقلى پر شـده بود 
که کسـى نمى توانسـت برگنده 
گوئى   هاى ضد عقلى و ضد دینى 
محیى الدین خرده بگیرد و آن ها 
را مصداق «تحریف قرآن» بداند. 
زیرا محیى الدین در جواب شان 
مى  گفـت اگـر آموزه   هـاى مـن 
تحریـف قـرآن و تحریف اصول 
دین باشـد، این کارى است که 
شما راه آن را باز کرده اید و این 

همه گسترش داده اید. 
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انحصار حروف عبری است، محیی الدین 
سخاوت نشان داده و حروف هر زبان به 
ــژه حروف عربی را نیز دارای آن نقش  وی
دانست که اکنون عارفان جوامع اسالمی 
به آن معتقد و در به کارگیری آن طوری 
برخورد می  کنند که گوئی آن اسرار و نیز 

محاسبات ابجدی وحی منزل است.
ــدی  ــال الدین نعیمی فرقه فاس کم
ــوان «حروفیه»  ــاس با عن ــر این اس را ب

تاسیس کرد.
ــبات ابجد از قرن   های دور در  محاس
ــلمانان پس  میان یهودیان و در میان مس
ــأ جادوگری و سحر  از محی الدین، منش
ــت؛ برای نمونه رجوع کنید به کتاب  گش
«مجمع الدعوات» و یا «جامع الدعوات» 
و شکل لوح   های جادوئی با حروف عبری 
ــاهده کنید که برای  و گاهی عربی را مش

جادو و سحر، نوشته شده اند.
اصل چهاردهم: علم اعداد  

ــم که برای  ــی از اصول کابالیس اصل
ــت،  ــی مانند نقش حروف قائل اس ــات عددی، نقش ــداد و ترکیب اع
می  باشد که محیی الدین آن را به میان مسلمانان آورد. نمونه هائی 
از آن را در کتاب   های جادوئی و ساحری در میان مسلمانان حتی در 

همان دو کتاب مذکور مشاهده می  کنید.
اصل پانزدهم: دوزخ عشرتکده است 

این اصل مبتنی بر اصل دهم (تشویق به گناه) و اصل نهم که 
شیطان مقدس است، می  باشد.

ــوذ: محیی الدین دوزخ را جایگاه «نعیم» می  داند؛ نعیم یعنی  نف
برخورداری و رفاه.

او عالوه بر موارد دیگر از فصوص، در «فصّ یونسی» می  گوید: 
«واما اهل النّار فمآلهم الی النّعیم و لکن فی النّار، اذ البد لصورة النّار 
ــالمًا علی من فیها و هذا  ــد انتهاء مدة العقاب ان تکون بردًا و س بع
نعیمهم»: اما اهل نار مآلشان به نعیم است لکن در درون آتش، زیرا 
صورت آتش پس از پایان مدت عقاب ناچار است بر هر کسی که در 
آن است برد و سالم شود و این نعیم (بر خورداری و رفاه) آنان است.

اصل شانزدهم: چرخیدن به محور عنوان «عیسى»
ــیحیان و یهودیان  ــترک مس ــد عتیق) کتاب مش ــورات (عه  ت
ــتی  ــیحیان مانند یهودیان، تورات را کتاب تبیینی و هس ــت؛ مس اس
ــریعتی خود می  دانند و انجیل را کتاب سرگذشت  ــی و نیز ش شناس
ــی(ع) می  دانند و آن را عهد جدید می  نامند. یهودیان  و نصایح عیس
ــی(ع) منتظر آمدن عیسی بودند و او را «موعود» خود  پیش از عیس
ــتند. وقتی که او آمد، سران یهود آموزه   های او و نبوت او را  می  دانس

ــود یافتند، او را تکذیب  بر علیه منافع خ
ــه اعدامش فتوی دادند. و هنوز  کرده و ب
ــای مورد نظر  ــم در انتظار آمدن عیس ه
ــز در انتظار  ــیحیان نی ــتند. مس خود هس

آمدن مجدد عیسی(ع) هستند.
ــترک باور هر دو  کابالیسم نکته مش
طرف را گرفته و با صرف نظر از ویژگی -
ــون آمدن  ــد دو طرف، پیرام ــای عقای  ه
ــی که در آخر الزمان خواهد بود، به  عیس
ــدت مانور مباحثاتی می  دهد. هدف از  ش
ــاره  ــتر اش این روند- همان طور که پیش
ــاد در میان  ــاد وحدت و اتح رفت- ایج

پیروان دو دین در مقابل مسلمانان بود.
ــی الدین اصل «بحث به  نفوذ: محی
ــی از نام و  ــی» و بهره جوئ ــور عیس مح
ــوارد متعدد از فصوص  ــوان او را در م عن
ــه پیش از او  ــوان می  کند به حدی ک عن
ــالمی  اثری از چنین روندی در جامعه اس
ــز در محافل و متون صوفیان، وجود  و نی

نداشت.
ــه هدف  ــی الدین از این کار س محی

داشت:
ــی(ع) در آخرالزمان معتقد هستند.  ــلمانان به آمدن عیس ۱. مس
ــلمانان القاء  او در این روش طوری پیش می  رود گوئی به ذهن مس
ــیحیان صلیبی  ــتند و نباید با مس ــیحی هس می  کند که آنان نیز مس
ــت در آن زمان همه ادیان یکی باشد  مقابله کنند. وقتی که قرار اس

پس مقابله با صلیبیان کار عبث و بیهوده است.
۲. خودش یک کابالیست مسیحی است.

ــخص خودش در میان مسلمانان به عنوان «خاتم  ۳. تقویت ش
ــی را خاتم االولیاء می  داند که  االولیاء»؛ او در این روش، ابتدا عیس
خواهد آمد و والیت با او ختم خواهد شد. سپس سمت و مقام خاتم 

االولیائی را از او گرفته و به خودش اختصاص می  دهد.
او و شاگردش قیصری هر از گاهی در فصوص و شرح فصوص، 
ــده ام در  ــی(ع) چرخیده اند که من هم ناچار ش به محور عنوان عیس
نقد سخنان شان در مواردی متعدد از دو جلد «محیی الدین در آئینه 

فصوص» بحث کنم به شرح زیر:
ــات: ۱۰، ۱۱، ۲۴، ۷۱، ۷۳، ۹۲، ۲۱۴،  ــد اول: صفح ۱. در مجل
 ،۶۴۸ ،۶۳۹ ،۶۳۸ ،۶۱۶ ،۴۷۶ ،۴۴۶ ،۳۵۰ ،۲۹۸ ،۲۸۳ ،۲۷۹ ،۲۳۵

.۶۹۸ ،۶۹۵ ،۶۹۳ ،۶۵۲ ،۶۵۱
۲. جلد دوم: صفحات: ۴۵، ۱۱۳، ۱۳۸، ۱۴۸، ۱۷۴، ۲۳۹، ۲۴۱، 

.۴۷۹ ،۴۵۲ ،۴۳۳ ،۳۶۹ ،۳۵۱ ،۲۴۷ ،۲۴۵
ــر از تصوف، و در  ــدی صوفی زده و پ ــلمانان به ح ــه مس جامع
ــخنان  ــلطه همه گیر تصوف بود و گوش   های مردم به حدی با س س

محیـى الدین در «فـّص نوحى»  
یک رقابت میان مثلث خدا، نوح 
و قوم نوح، به نمایش مى  گذارد 
و باالخره قـوم ملحد در جریان 
رقابـت و مکـر موفق مى  شـوند 
اهللا»  «وصـال  بـه  مسـتقیماً  و 
مى  رسـند. آنـان مى  دیدند راهى 
که نوح براى شان نشان مى  دهد 
مصداق چرخانیـدن لقمه به دور 
سـر بود، راه میانبر را برگزیدند 
و مسـتقیماً و بـدون تاخیـر در 
دریا  هاى علم (که مرادش همان 

وصال است) غرق شدند.
محیى الدین آیات قرآن به ویژه 
آیات سوره نوح را بر این معناى 

مورد نظر خود تاویل مى  کند!
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ــده بود که  ــد عقلی پر ش ــای ض و باور  ه
کسی نمی توانست برگنده گوئی   های ضد 
ــی الدین خرده  ــد دینی محی عقلی و ض
بگیرد و آن ها را مصداق «تحریف قرآن» 
ــان  ــد. زیرا محیی الدین در جواب ش بدان
می  گفت اگر آموزه   های من تحریف قرآن 
ــد، این کاری  ــف اصول دین باش و تحری
است که شما راه آن را باز کرده اید و این 

همه گسترش داده اید. 
ــرحی مختصر  ــود ش ــه: این ب خاتم
ــزرگ  ــزرگ ب ــر از کار ب ــس مختص و ب
ــی کاباال را  ــه اصول اساس ــت ک کابالیس
ــوذ داد و برای  ــلمانان نف ــه جامعه مس ب
ــرد که  ــت ک ــلمانان منجالبی درس مس
ــی دشوار و یا غیر  نجات شان از آن، بس
ــت مگر با ظهور حضرت بقیۀ  ممکن اس

اهللا االعظم(عج).
ــن هدف من و امثال من فقط  بنابرای
این است که گروه و قشر محقق شیعه به 

اصل قضیه اوالً درباره صوفیان خودمان که عنوان عارف را به همراه 
ــند توجه داشته باشند و ثانیًا، شخصیت و نقش محیی الدین  می  کش

این بزرگ کابالیست را بشناسند.
ــلمانان  ــی تردید کار و نقش او اگر در جنگ نظامی علیه مس ب
ــپانیائی نباشد، اما کار او در جنگ نرم (و آماده  در حد نهمانیدس اس
ــع صلیبیان و مغول)  ــالمی به نف ــردن زمینه فکری در جامعه اس ک
صدها برابر نقش نهمانیدس بوده است زیرا هنوز هم که هنوز است 
ــلطه  ــلمانان و س ــار او بویژه فصوص الحکم در تخریب روح مس آث

پذیریشان تاثیر مداوم و عمیق و گسترده دارد.
ــت: یونانی، عربی،  ــم و نام داش ــه اس دیدیم که نهمانیدس س
ــپانیائی محیی الدین را  ــپانیائی. اما متاسفانه نام یونانی و نام اس اس
ــالگی مطابق ماموریت خود از اسپانیا به  نمی دانیم. زیرا او در ۳۷ س
ــه برنامه خود ادامه داد؛ بدیهی  ــالمی آمد و تا آخر عمر ب ممالک اس
است در این صورت فقط یک نام «محمد بن علی بن محمد» برای 
ــب خود را هوشمندانه به حاتم طائی رسانیده که  خود برگزیده و نس
شرح آن را در آغاز جلد اول «محیی الدین در آئینه فصوص» آورده 
ــت و لقب «محی الدین»  ــش دیگری اس ام. و لقب ابن عربی پوش
ــلمانان است که آری او بدعت نمی گذارد بل  برای زدایش دین مس

که دین را از نو زنده می  کند.
در اطراف موضوع این مقاله: برای شناخت بیشتر و بهتر عناصر 

و زمینة تاریخی و نیز شناخت کاباال، منابع زیر معرفی می  شود:
ــارف فرید وجدی ذیل «اندلس»- االحاطۀ فی اخبار  دائرۀ المع
ــی، مقاله ۱ و ۲ در اینترنت-  ــه غرب غرناطه- نقش اندلس در اندیش
ــاب در اندلس- مقاله کاباال،  ــس من انباء اندلس- غروب آفت المقتب

ــه ای  ــاال فرق ــهبازی- کاب ــداهللا ش عب
ــم و  ــتعمار....- صهیونیس ــت اس در دس
ــه در  ــوم) مقال ــمت س ــم (قس شیطانیس
ــه  ــاال، دو مقال ــش کاب ــت- پیدای اینترن
ــی کاباال-  ــتان حقیق ــت- داس در اینترن
ــوص  ــه- فص ــات مکی ــورات- فتوح ت
ــا تصحیح  ــوص الحکم ب ــم- فص الحک
ابوالعالی عفیفی (توضیحات و شرح   های 
ــخانه  ــونری و فراموش مصحح)- فراماس
ــی- نفوذ  ــونی جهان ــران- فراماس در ای
ــای  نهاد  ه ــت  مدیری در  ــونری  فراماس
ــونری-  ــی ایران- مبانی فراماس فرهنگ
ــان و امپراطوری مغول، مالکوم  چنگیزخ
ــخ فتوحات  ــه باجالن- تاری باب، ترجم
ــاندرز، ترجمه ابوالقاسم  مغول، ج- ج س
حالت- حکومت ایلخانی، شیرین بیانی- 
محیی الدین در آئینه فصوص ج ۱ و ۲.

پى نوشت ها:
۱. منابع الزم برای محتوای این «چشم انداز کلی» در پایان مقاله خواهد آمد

۲ . رجوع کنید «محیی الدین در آئینه فصوص» جلد اول صفحه ۱۰
ــمًا  ــت که به تدریج پیش رفت تا پاپ ژان پل دوم متوفای ۲۰۰۵، رس ۳ . همین اتحاد اس
ــی یک یهودی بود تاکید  ــی(ع) تبرئه کرد و بر این که خود عیس یهودیان را از اعدام عیس

کرد.
۴ . در اعصار کهن،  به جاده ای که تمدن بین النهرین را به تمدن مصر وصل می  کرد،  جاده 
ــم می  گفتند،  همان طور که جاده رابط میان تمدن   های هند، ایران جنوبی و حجاز، بر  اعظ
ــم رواج  همان جاده اعظم را «جاده بخور» می  گفتند. در زمان محیی الدین که جاده ابریش

یافته بود جاده اعظم در قونیه با جاده ابریشم تالقی می  کرد.
۵ . محیی الدین در آیینه فصوص،  جلد دوم صفحه۲۵۶

۶ . محیی الدین در آئینه فصوص ج۱ ص۶۴۶
۷ . همان، ص ۶۲۸

۸ . همان، ص ۶۵۰ 
۹ . همان،ص۶۵۴ و۶۷۸. و در فص داودی داود را تحقیر می  کند 

۱۰ . همان ص ۲۵۶
۱۱ . اسفار، جلد۷ ص۱۷۱

 محیـى الدیـن دوزخ را جایگاه 
«نعیـم» مى  دانـد؛ نعیـم یعنـى 

برخوردارى و رفاه.
از  دیگـر  مـوارد  بـر  او عـالوه 
فصـوص، در «فـّص یونسـى» 
مى  گوید: «واّما اهل النّار فمآلهم 
الـى النّعیـم و لکن فـى النّار، اذ 
البّد لصورة النّـار بعد انتهاء مّدة 
العقـاب ان تکون برداً و سـالماً 
على من فیها و هذا نعیمهم»: اّما 
اهل نار مآلشـان به نعیم اسـت 
لکن در درون آتش، زیرا صورت 
آتش پـس از پایان مدت عقاب 
ناچار اسـت بر هر کسـى که در 
آن است برد و سالم شود و این 
نعیم (بر خـوردارى و رفاه) آنان 

است.
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در هفته  نامه  افق حوزه، سال نهم، شماره 
ــه و  ــنبه ۷ آذر ۱۳۸۹، مقال ۲۹۲، چهارش
ــالم  ــه ای با جناب حجت االس مصاحب
ــت  ــده اس آقای ربانی گلپایگانی چاپ ش
که عنوان آن این است: «اگر شیخ مفید 
ــالح فلسفه از  رحمة اهللا تعالی بود، با س
ــیعه دفاع می    کرد» این سخن  حقانیت ش
مبتنی بر چند پیش فرض است که همه 
آنها نادرست و خالف تحقیق می    باشد.۱ 

فلسفه یا عقالنیت واقعى؟!
ــت اول اینکه،  ــرض نادرس پیش  ف
ــی فکر  ــی گلپایگان ــای ربان آق ــاب  جن
می    کنند فلسفه مساوی با عقالنیت است 
لذا به جای این که بگویند: اگر شیخ مفید 
رحمه اهللا بود با سالح عقالنیت از شیعه 
دفاع می    کرد، می    گویند: «اگر شیخ مفید 
رحمه اهللا بود، با سالح فلسفه از حقانیت 

شیعه دفاع می    کرد»،
ایشان می   گویند:

ــخ  ــبهات پاس ــر بخواهیم به ش «اگ
ــم... باید  ــفه نداری ــم راهی جز فلس دهی
ــفی و عقلی پاسخ آنها  طبق معنای فلس

را بدهیم»
ــبهات  ــروزه بخواهیم به ش «اگر ام
ــخ دهیم، این امر بدون مجهز شدن  پاس

به فلسفه امکان ندارد»
ــه طباطبایی قدس  ــول عالم «به ق

سره، ما سیصد آیه داریم که بشر را به تعقل و تدبر دعوت و تشویق 
می   کند». 

ــا را به عقل می   دهد، طبیعی  ــیعه این به «وقتی کتاب روایی ش
است که این رویکرد عقالنی و توجه به کالم و فلسفه در بین شیعه 
ــتری داشته باشد. پس آغاز این تفکر و اندیشه عقالنی به  رونق بیش
قرآن و ائمه طاهرین علیهم السالم می   رسد و بعد هم عالمان ما این 

روش را ادامه داده اند.»
ــی از مبانی و مطالب فلسفی اطالع داشته  در حالی که اگر کس
ــفه گرچه ادعا می    کند بر اساس  ــنی می    داند که فلس ــد، به روش باش
عقالنیت سخن می   گوید، اما حقیقت این است که فالسفه فقط اسم 
عقالنیت را یدک می   کشند، و از این عنوان استفاده نابجا می   کنند، و 
مطالب وهمی و خالف عقل و برهان را به عنوان مطالب عقلی ارائه 
می   دهند؛ و گرچه کالم را علمی جدلی و غیر عقلی تعریف می   کنند 
اما بر عکس توهم آنها، کالم علمی کامالً عقلی و برهانی می   باشد. 
ــی، و مخالف با  ــل معارف وحیان ــفی دقیقًا در مقاب ــد فلس عقای
ــفه  ــت، چرا که عقاید فالس ــات برهانی و عقالنی دینی اس ضروری
ــنخیت و  ــدم عالم، اثبات جبر، س ــت از قبیل اثبات ق ــی اس چیزهای

ــوق، صادر  ــن خالق و مخل ــدی بی همانن
ــدن عالم از ذات خدا بر اساس قاعده  ش
ــاس  الواحد، در حالی که متکلمین بر اس
ــل اوهام  ــام این قبی ــل و برهان، تم عق
ــن  ــفه را ابطال کرده اند. برای روش فلس
ــد و روش  ــالن مبانی و عقای ــدن بط ش
ــفی، نمونه   هایی از کلمات و مطالب  فلس

ایشان را می   آوریم.
نمونه هایى از سخنان فالسفه 

و عرفا
ـ إن الحق المنزه هو الخلق المشبه: 
ــان خلق دارای  ــا خداوند منزه، هم همان

همانند است!۲ 
ــیاء وهو  ــبحان من أظهر االش ـ س
ــیا را ظاهر کرد، و  ــزه آنکه اش عینها: من

خود عین آنها است.۳ 
ــد،  ـ او به صورت خلق خود می  باش
ــت خلق خود  ــن هویت و حقیق بلکه عی

است.۴ 
ــذات االلهیة] هی الظاهرة  ـ إنها [ال
بصورة الحمار والحیوان: تحقیقًا آن [ذات 
ــوان ظاهر  ــورت االغ و حی ــی] به ص اله

است!.۵ 
 آنان که طـلـب کار خدایید خـدایید 

بیرون ز شما نیست شمـایید شمایید

در عین بقایید و منزه ز فنایید۶ 
ــت". من گفتم: "غیر از خدا  من نگفتم: "این سگ خداس
ــة الوجود در جمیع  ــود باالصالة و حقیق ــت"... وج چیزی نیس
ــت تبارک و تعالی!۷واجب الوجود کل االشیاء، ال  عوالم... اوس
ــیء من االشیاء: واجب الوجود همه چیزهاست،  یخرج عنه ش

هیچ چیز از او بیرون نیست.۸ 
غیر متناهی که صمد حق است به حیث که ال یخلو منه 

شی ء وال یشذّ منه مثقال عشر عشر أعشار ذرة...۹ 
ـ رجعت العلیة واالفاضة إلی تطور المبدأ االول بأطواره؛ 
ــای علیت و افاضه خداوند به این باز می  گردد که خود او  معن

به صورت   های مختلف و گوناگون درمی آید.۰۱ 
ــرا مبائنا عنه؛  ــو فیضه، فال یکون أم ــا عداه فه ـ کل م
ــدا از او  ــت پس ج ــحه ذات اوس ــد، رش هر چه غیر خدا باش

نمی باشد.۱۱ 
ــود کله... فأین المجال  ــر المتناهی قد مال الوج ـ إن غی
لفرض غیره؛ همانا نامتناهی تمام وجود را پر کرده است، پس 

چگونه جایی برای فرض غیر او خواهد ماند؟۱۲
ـ من و ما و تو و او هست یک چیز 

اگـر کسـى از مبانـى و مطالـب 
فلسـفى اطالع داشـته باشد، به 
روشنى مى    داند که فلسفه گرچه 
اّدعا مى    کند بر اسـاس عقالنیت 
سـخن مى   گویـد، امـا حقیقـت 
این اسـت که فالسفه فقط اسم 
عقالنیـت را یـدك مى   کشـند و 
مطالـب وهمـى و خـالف عقل و 
برهان را به عنوان مطالب عقلى 
ارائـه مى   دهنـد؛ و گرچه کالم را 
علمى جدلى و غیر عقلى تعریف 
مى   کنند اما بر عکس توهم آنها، 
کالم علمى کامًال عقلى و برهانى 

مى   باشد. 
عقایـد فلسـفى دقیقـاً در مقابل 
معـارف وحیانـى، و مخالـف بـا 
برهانـى و عقالنـى  ضروریـات 
دینـى اسـت، چـرا کـه عقایـد 
فالسـفه چیزهایى است از قبیل 
اثبـات قـدم عالم، اثبـات جبر، 
سنخیت و همانندى بین خالق و 
مخلوق، صادر شدن عالم از ذات 
خدا بر اسـاس قاعده الواحد، در 
حالـى کـه متکلمین بر اسـاس 
عقل و برهـان، تمـام این قبیل 

اوهام فلسفه را ابطال کرده اند.
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ــد هیچ  نباش ــه در وحدت  ک
تمییز؛ (شبستری)

ــت بنگری، آن   ـ چون به دق
چه در دار وجود است وجوب است 
و بحث در امکان برای سرگرمی 

است!۱۳ 
ـ الحق هو المشهود، والخلق 
ــود  موهوم؛ ۱۴ آن چه دیده می  ش
ــت؛ و خلق، وهم و  همان حق اس

خیال می  باشد. 
ــه به عنوان تقریب  تمثیلی ک
ــق توان  ــکیک اهل تحقی در تش
گفت، آب دریا و شکن   های اوست 
که شکن ها [امواج] مظاهر آبند و 
جز آب نیستند و تفاوت در عظم و 

صغر امواج است.۱۵ 
ــر یک از ممکنات، مظهر  ـ ه
یک اسم از اسمای حقند، هر چند 
گفتن و شنیدن این سخن دشوار 
ــت ولی حقیقت این است که  اس
 " شیطان هم مظهر اسم "یا مضلّ

است!۱۶
ــت  ــت از آن جهت که موجود اس ــر آنچه موجود اس ـ ه
ــت، و اصال چیزی جز ذات خداوند و  چیزی جز ذات حق نیس

تجلیات او در پهنه هستی موجود نیست.۱۷
ــادات و نباتات و  ــود جم ــال متن وج ــود حق متع ـ وج
ــان ها است، یعنی ما دو وجود نداریم، بلکه هر  حیوانات و انس
چه هست یک وجود است که در قوالب و اندازه   های گوناگون 
ظهور کرده است، نه این که وجود زمین غیر از وجود آسمان، 

و وجود آسمان غیر از وجود حق متعال بوده باشد.۱۸
ــیر  ــه باالخره همه ما در این مس ــت ک ـ چه عجیب اس
ــتیم و نه دیگران  ــطی شویم و بگوییم نه ما هس باید سوفس

هستند.۱۹ 
ــت وجود زمین و وجود  ــراد ما از وحدت وجود، عینی ـ م

آسمان با وجود حق متعال است!۲۰
ــام ذات را دارد، و چون  ــیدن تا مق ــان قابلیت رس ـ انس
می  بیند که نمی تواند آن ذات را پایین بیاورد و ذات را خودش 

کند، لذا خودش باال می  رود و او می  شود!۲۱

تفاوت فلسفه و کالم
ــت دومی هم دارد که  ــان پیش فرض نادرس مطالب مقاله ایش
عبارت است از این که هر کتابی که ابتدای مباحثش با مباحث وجود 
ــفی است، و هر  ــود کتاب فلس ــروع ش و ماهیت و جوهر و عرض ش
ــروع کند، کتاب کالمی  ــتقیمًا از مباحث اثبات خدا ش کتابی که مس
ــت، چنان که در مورد کتاب خواجه طوسی قدس اهللا نفسه می - اس

 گویند: 
«مقصود از فلسفی کردن کالم این 
ــت که مقصد اول و دوم فلسفه را به  اس
ــاص داده، و در مقاصد  ــور عامه اختص ام
ــم به  ــارم، پنجم و شش ــوم، چه دوم، س

مباحث کالمی بپردازند»!
ــفی شروع  «خواجه... از مباحث فلس

کرده است»!
ــی وجود،  ــث کل ــفه مباح «در فلس
معرفت شناسی، ذهن شناسی و... مطرح 
ــث کارکرد  ــروزه این مباح ــود. ام می   ش

خودش را دارد.»
«صاحبان این روش فیلسوف بودند 
ــود و عرض  ــه مباحث مربوط به وج و ب
ــث دیگر رایج  ــم و مباح ــر و جس و جوه
ــی هم کار  ــد... یعن ــفی می   پرداختن فلس
ــگاه خودش انجام  ــک متکلم را در جای ی
ــوف را در  ــد، و هم کار یک فیلس می   دادن
مباحث فلسفی انجام می   دادند که خاندان 
ــت  نوبخت را می   توان از این گروه دانس
ــیخ مفید در کتاب هایش  که خود مرحوم ش

از ایشان یاد می   کند.»
ــراغ مباحث فلسفی نمی روند  ــیخ مفید و امثال ایشان به س «ش
ــروع می   کنند، اما در کتاب «الیاقوت فی علم  بلکه از خداشناسی ش
ــفی  ــی و مباحث کلی فلس الکالم» مباحث منطقی و معرفت شناس

مطرح شده است و بعد وارد مباحث خداشناسی شده است.»
ــاب «قواعد المرام فی علم  ــن ابن میثم بحرانی در کت «همچنی
ــپس به مباحث اعتقادی و  الکالم»، مباحث امور عامه را آورده، و س

کالمی پرداخته است.»
در حالی که این پیش فرض هم کامالً نادرست است، زیرا اوالً 
ــفه با کالم و عقالنیت مکتب وحی در  چنان که گفتیم، تفاوت فلس
ــه در تقدیم و تأخیر مباحث،  ــت ن اصول و مبانی عقاید و معارف اس
ــود تصریح می   کند  ــوم خواجه در ابتدای کتاب خ ــه خود مرح چنان ک
ــائل کالم به  ــه کتاب «تجرید االعتقاد» وی تحریر و ترتیب مس ک
ــفی. آری، متکلمان به تبع انبیا  ــت نه تحریر نظام فلس ابلغ نظام اس
ــپس اثبات  ــات حدوث عالم کرده  اند، س ــوالن الهی، اول اثب و رس
وجود خداوند متعال، بدیهی است که اثبات حدوث عالم مهم ترین و 
ــاخص ترین مسئله  اختالفی فلسفه و معارف عقالنی مکتب وحی  ش
ــت، و البته جایگاه آن در مباحث وجود و عدم و جواهر و اعراض  اس
ــی رحمه اهللا تعالی و  ــوم خواجه نصیر الدین طوس ــد، و مرح می  باش
ــدم و جوهر و عرض  ــان مباحث وجود و ع ــایر متکلمین، در هم س
ــت که بزرگ ترین مخالفت   های خود را با فالسفه ابراز می   دارند و  اس
ــفه بر اثبات قدم عالم  اثبات حدوث عالم می   کنند و حرف   های فالس
را ابطال می   کنند. پس تفاوت فلسفه با کالم در این نیست که کدام 
ــد و کدام  یک از مباحث  ــروع می   کنن  یک از مباحث وجود و عدم ش

تفاوت فلسفه با کالم و عقالنیت 
مکتب وحـى در اصـول و مبانى 
عقایـد و معـارف اسـت نـه در 
تقدیم و تأخیر مباحث، چنان  که 
خود مرحـوم خواجـه در ابتداى 
کتاب خـود تصریـح مى   کند که 
کتـاب «تجریـد االعتقـاد» وى 
تحریر و ترتیب مسـائل کالم به 
ابلغ نظام اسـت نه تحریر نظام 
فلسـفى. آرى، متکلمـان به تبع 
انبیا و رسـوالن الهى، اول اثبات 
حدوث عالـم کرده  اند، سـپس 
اثبـات وجـود خداونـد متعـال، 
بدیهى اسـت که اثبـات حدوث 
عالم مهم ترین و شـاخص ترین 
مسـئله  اختالفى فلسفه و معارف 
عقالنـى مکتـب وحـى اسـت، 
و البتـه جایـگاه آن در مباحـث 
وجـود و عدم و جواهر و اعراض 

مى  باشد.
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اثبات خدا، همان طور که اختالف شیعه با 
وهابیت در تقدیم و تأخیر مباحث نیست 
ــروه در اصول عقاید  ــه اختالف دو گ بلک
ــیاری از  ــت؛ و بس و معارف دو مکتب اس
متکلمان قبل از ورود در اثبات وجود خدا، 
ــدم می  دارند، نه  ــور عامه را مق برخی ام
ــه فیلسوف از مباحث وجود  این که همیش
ــروع کند ولی متکلم از مبحث  و عدم ش

اثبات خدا!
ثانیًا اگر مطلب ایشان صحیح باشد، 
ــد اول تا پنجم  ــه مثالً جل ــی ک باید کس
اسفار را نخواند و ابتدائًا جلد ششم اسفار 
را بخواند، کالم خوانده باشد! و کسی که 
ــاب «النکت فی مقدمات األصول من  کت
ــا «النکت االعتقادیة» از  علم الکالم» ی
ــه، یا «قواعد  ــیخ مفید قدس اهللا نفس ش
ــن میثم  ــکالم» اب ال ــم  ــرام فی عل الم
ــاد الطالبین و نهج  ــره، یا «ارش قدس س
المسترشدین» عالمه حلی و فاضل مقداد 
ــی و «اللوامع  ــی» ابوصالح حلب و «کاف
ــث الکالمیة»که نام  ــة فی المباح االلهی

کتاب هم تصریح به کالمی بودن آن دارد از فاضل مقداد که تمامی 
این کتاب ها قبل از مبحث اثبات خدا مباحث امور عامه را مطرح کرده 

 اند را بخواند، فلسفه خوانده باشد نه کالم! 
ــت که فکر می   کنند  ــان بر مبنای همین پیش فرض نادرس ایش
هر کس مباحث وجود و عدم به معنای عام را در کتابش مطرح کند 
ــوف است، نوبختیان را هم از فالسفه می   شمارند، در حالی که  فیلس
نوبختیان قطعًا از متکمان و کامالً مخالف با عقائد فالسفه هستند.

ــتباه فکر می   کنند که  برخی از افراد و از جمله آقای ربانی به اش
ــی یک کالم فلسفی  بزرگانی مانند مرحوم خواجه نصیر الدین طوس
ــفی را وارد کالم کرده اند.  ــیس کرده اند و به نوعی مباحث فلس تاس
ــت لذا این نتیجه  ــفه و کالم نادرست اس ــان از فلس این تعریف ایش
ــوم خواجه و یا ابن می ثم و امثال  ــت را هم گرفته اند که مرح نادرس
ــه امثال خواجه  ــایر متکلمین تفاوت دارند، در حالی ک ــان با س ایش
ــاخص ترین متکلمانی است که با  ــخص خواجه، از ش مخصوصًا ش
ــفی مخالف بوده اند و در مقابل مکتب فلسفه قرار دارند،  مطالب فلس
ــاهد روشنی بر این  چنان که کتاب تجرید االعتقاد مرحوم خواجه، ش

مطلب است.
ــی در  ــت که مرحوم خواجه نصیر الدین طوس ــه ذکر اس الزم ب
زمان هایی از عمر شریفش به جهت حمله مغول ها و امثال آن، تحت 
ــت که شدیدًا فلسفی  ــراف برخی حکومت هایی زندگی کرده اس اش
ــفی کرده اند،  ــان را وادار به تدوین مطالب فلس ــزاج بوده اند و ایش م
ــام می   داده و خودش  ــم این کارها را باالجبار انج ــوم خواجه ه مرح
ــختی بوده است که اگر مرگش  ــیار س ــرایط بس می   فرماید که در ش
ــذا آن کتاب ها اصالً مالک  ــت، ل ــد، از زندگی برای او بهتر اس برس

تشخیص اعتقادات و روش جناب خواجه 
ــت. اما کتاب تجرید االعتقاد کتابی  نیس
است که ایشان آن را به عنوان ارائه عقائد 
ــرده، و در مقدمه کتاب  خودش تدوین ک
ــئلت  می   فرماید: «فانی مجیب الی ما س
ــائل الکالم وترتیبها علی  من تحریر مس
ــیرا الی فوائد غرر االعتقاد  ابلغ نظام مش
ونکت مسائل االجتهاد مما قادنی الدلیل 
الیه وقوی اعتقادی علیه وسمیته بتجرید 
االعتقاد» اشاره به اینکه اعتقادات من در 
ــت، و ادله ای که من قبول  این کتاب اس
ــت که من در این کتاب  دارم آنهایی اس
ــن کتاب، خواجه  ــما در ای آورده ام، لذا ش
ــی از بزرگ ترین مخالفان  را به عنوان یک
فلسفه می   یابید که با رئوس اساسی عقاید 
فلسفی مانند اعتقاد به قدم عالم، و قاعده 
الواحد، و تالزم و تعاصر علّت و معلول و 
ــدت مخالفت کرده اند  این گونه موارد به ش
ــا متکلم هم در  ــوف ب و تفاوت یک فیلس
این جا آشکار می   شود نه در این که قبل از 
دخول در بحث خداشناسی، امور عامه را 

مطرح کنند یا نکنند.
سوء استفاده فالسفه از آیات و روایات

ــوم آقای ربانی گلپایگانی این است که  پیش فرض نادرست س
ایشان فکر می   کنند کتابی که در مطالب عقلی خود، آیات و روایات 
ــرده، ولی کتابی که در  ــد، جمع بین عقل و نقل ک را هم آورده باش
ــد، کتابی خالی از مبانی  ــب خود آیات و روایات را نیاورده باش مطال
عقلی دینی است، در حالی که این نظریه هم نادرست است؛ چرا که 
ــفی که مدعیند بر  چنان که بارها عرض کردیم، فرق کتاب   های فلس
اساس عقالنیت محض و بدون نیاز به هدایت   های عقالنی رسوالن 
ــاس  ــی قدم برمی دارند، با کتاب   های کالمی که مدعی اند بر اس اله
مطالب عقلی و برهانی تأیید شده و برگرفته شده از مکتب وحی قدم 
ــت که روایات و آیات را در ضمن کالمشان  برمی دارند، در این نیس
بیاورند یا نه، لذا می   بینیم امثال مالصدرا با این که گاهی کتاب هایشان 
ــان بال  ــات کرده اند، اما باز هم کتاب   های ایش ــر از آیات و روای را پ
ــان به آیات و روایات  ــبهه کتاب   های فلسفی است و استدالالتش ش
ــت، و از عقائد اختصاصی  ــت اس ــوالً با تأویالت باطل و نادرس معم
ــفی مانند اعتقاد به قدم عالم و حدوث ذاتی ازلی آن، و جبر، و  فلس
سنخیت، و قاعده الواحد، و امثال آن هرگز دست برنداشته اند، همان 
ــف المراد» عالمه  طور که کتاب هایی مانند تجرید االعتقاد و «کش
ــا در عین این که اصراری بر آوردن آیات  ــه رحمة اهللا علیهم و خواج
ــی و مخالف با اصول  ــد، اما کتاب هایی کامالً کالم ــات ندارن و روای
ــنخیت بین  ــدم عالم،جبر،قاعده الواحد، س ــفی مانند ق و مبانی فلس
ــائل فلسفی می  باشند. یا کتاب   های ابوعلی  علت و معلول و بقیه مس

برخـى از افـراد به اشـتباه فکر 
مى   کنند که بزرگانى مانند مرحوم 
خواجه نصیر الدین طوسـى یک 
کالم فلسـفى تاسـیس کرده اند 
و بـه نوعـى مباحث فلسـفى را 
وارد کالم کرده انـد. این تعریف 
ایشان از فلسفه و کالم نادرست 
اسـت لذا این نتیجه نادرست را 
هم گرفته انـد که مرحوم خواجه 
و یـا ابن میثم و امثال ایشـان با 
سـایر متکلمین تفاوت دارند، در 
حالى که امثال خواجه مخصوصاً 
شـاخص  از  خواجـه،  شـخص 
تریـن متکلمانـى اسـت کـه با 
مطالب فلسـفى مخالف بوده اند 
و در مقابـل مکتب فلسـفه قرار 
دارنـد، چنـان  که کتـاب تجرید 
االعتقـاد مرحوم خواجه، شـاهد 

روشنى بر این مطلب است.
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ــینا دارای روایات و آیات چندان زیادی  س
ــت و متقابالً کتاب هایی مانند اسفار  نیس
ــت اما در عین  ــات و روایات اس دارای آی
ــفی می   باشند.کتاب   های  حال هر دو فلس
کالمی هم، چه آنها که آیات و روایات را 
ــند و چه آنها که نیاورده باشند،  آورده باش
ــی و مخالفت با عقائد  دارای مبانی کالم

فلسفی می  باشند. 
ــی که روایات  فرق کتاب   های کالم
ــا آنها که نیاورده اند،  و آیات را آورده اند ب
ــت که بین کتاب - مانند همان فرقی اس

ــاله توضیح المسائل و   های فتوا مانند رس
«شرایع االسالم» و تبصره، با کتاب   های 
ــتداللی مانند «جواهر الکالم» و  فقه اس
ــد، چرا که در  «الحدائق الناضره» می   باش
ــائل غالبًا آیات و  کتاب   های توضیح المس
روایات آورده نمی شود، ولی در کتاب   های 
ــتداللی، آیات و روایات هم آورده  فقه اس
ــی  ــود کس ــود اما این دلیل نمی ش می   ش
ــتند به  بگوید، مطالب کتاب   های فتوا مس
کتاب و سنت نیست، چرا که در عین حال 
ــاله   های توضیح المسائل، آیات  که در رس
و روایات به عنوان مستنداتشان نمی آورند 
ــان مستند به آیات و  اما باز هم کتاب هایش
روایات و قرآن و اهل بیت علیهم السالم 
ــت. بنابر این فرق بین فلسفه با کالم  اس
در این نیست که در کتابی آیات و روایات 

ــیعه و وهابی در این  ــده باشد یا نه، همان طور که فرق ش آورده ش
ــت که یکی در کتابش آیه و روایت هم بیاورد و دیگری نیاورد،  نیس
ــان در این است که رئوس مطالب و عقائد آنها چیزهایی  بلکه فرقش
است که مخالف با رئوس عقائد مکتب شیعه است. آنها مدافع مکتب 
خالفت و غیر معصوم هستند اما شیعه مدافع مکتب عصمت و غدیر، 

چه آیات و روایات را در کتابشان آورده باشند و چه نیاورده باشند.
شیخ مفید، فیلسوف یا متکلم؟!

ــد: «جناب شیخ مفید همطراز  مقاله و مصاحبه مذکور می   نویس
ــام بن حکم هاست و بعدها بر اساس قدرت علمی و بیان و قلم  هش
قوی این منهج را تثبیت کردند و در بین مذهب شیعه جایگاه بلندی 
ــخصیت هایی مثل سید مرتضی و شیخ طوسی بعدها  پیدا کردند. ش
روش شیخ مفید را ادامه دادند و آن را تکمیل کردند و الحمد هللا این 
ــته که در زمان ما  ــتمرار داش روش ادامه پیدا کرده و تا کنون نیز اس
امثال عالمه طباطبایی را می   توان از پیروان روش ایشان نام برد.» 
ــیخ مفید و  ــت چرا که جناب ش این حرف نیز خالف تحقیق اس
ــیخ طوسی و سید مرتضی و هشام بن حکم و سایر بزرگان فقهاء  ش
ــا مطالب و عقائد  ــا کامالً مخالف ب ــن مذهب م ــاء و متکلمی و علم

ــبیه،  ــفی مانند: قدم عالم، جبر، تش فلس
سنخیت، صدور عالم از ذات خدا و امثال 
ــند، اما مطالب جناب آقای  اینها می   باش
ــوارد موافق  ــی کامالً در این م طباطبای
ــت و کامالً در نقطه  با عقائد فلسفی اس
ــن و اکابر علمای  ــل عقائد متکلمی مقاب

مذهب قرار گرفته است.
ایشان می   گویند:

ــیر و دو نمونه  «این روش، دو تفس
عینی خارجی داشته، یکی عقل گرایی در 
ــد باال و دقیق بدون این که به مباحث  ح
ــه آن بپردازد،  ــفه و امور عام خاصه فلس
ــم کالم در آن روز علمی نبوده  یعنی عل
ــه ماهیت و وجود و  ــه بخواهد راجع ب ک
ــرض و مباحث مربوط به آن  جوهر و ع
ــاگردان  ــیخ مفید و ش بپردازد، مکتب ش
ــته است و ایشان وارد  ایشان از این دس
مباحث امور عامه فلسفه نشده اند و هیچ 
ــیخ مفید در این زمینه  اثری از مرحوم ش

نداریم، نه نفیًا و نه اثباتًا.» 
ــرا که  ــد: «چ ــه می   گوین و در ادام
ــوفان بزرگی  ــیخ مفید فیلس در زمان ش
ــی  ــی ... زندگ ــی، فاراب ــون بوعل همچ
ــان موجود بود  ــا آثار ایش ــد و ی می   کردن
ــن زمینه از  ــی در ای ــا اثبات ــی ردع ی ول
ــیخ مفید در باره ایشان نشده است ...  ش
تأکید می  کنم که جناب شیخ مفید، سید 
ــفه موضع  ــبت به فلس ــیخ الطائفه رحمة اهللا علیهم نس مرتضی و ش
ــم در بعضی مکتب   های خاص،  ــلبی نگرفته  اند و این که می  بینی س
ــفه را کتب ضاله می  دانند و تکفیر می  کنند، این مسائل در  کتب فلس
ــبت به مسائل فلسفی  بین قدمای ما نبوده و آنها چنین تلقی  ای نس

نداشته  اند.»
ــفه اصالً اصول ابتدایی عقلی را مراعات  ما می  گوییم، اوالً فلس
ــق و در حد باال به آنها  ــد به اینکه به طور دقی ــی  کند تا چه رس نم

بپردازد.
ــدای آن مباحث امور عامه را  ــما کتابی را که در ابت ثانیًا اگر ش
ــد کتاب فلسفی می  دانید، الاقل سری به کتاب   های  مطرح کرده باش
ــان هم در هر دو کتاب اعتقادی  ــیخ مفید بزنید تا ببینید که ایش ش
خود که به طور مستقل نوشته  اند، مباحث امور عامه را مقدم داشته 
 اند، پس باید ایشان را هم حتی بر مبنای نادرست خودتان فیلسوف 

بدانید نه اینکه بگویید نفیًا و اثباتًا اثری در این جهت ندارند!
ــفه و کالم در این نیست که  ثالثًا عرض کردیم، اصالً فرق فلس
ــی راجع به ماهیت و وجود و جوهر و عرض بحث کند و دیگری  یک

نه.
ــاگردان ایشان و سایر متکلمین، چنان که  ــیخ مفید و ش رابعًا ش

مى   نویسـد:          مذکـور  مقــالـه  
«شـیخ مفید همتراز هشـام بن 
حکم هاسـت و بعدها بر اساس 
قدرت علمى و بیـان و قلم قوى 
این منهـج را تثبیت کردند و در 
بین مذهب شیعه جایگاه بلندى 
مثل  پیدا کردند. شخصیت هایى 
سـید مرتضى و شـیخ طوسـى 
بعدها روش شـیخ مفید را ادامه 
دادنـد و آن را تکمیـل کردنـد و 
الحمد هللا ایـن روش ادامه پیدا 
کـرده و تـا کنـون نیز اسـتمرار 
داشـته کـه در زمـان مـا امثال 
عالمـه طباطبایـى را مى   توان از 

پیروان روش ایشان نام برد.» 
ایـن حـرف نیـز خـالف تحقیق 
اسـت چرا که جناب شـیخ مفید 
و شـیخ طوسى و سید مرتضى و 
هشـام بن حکم و سایر بزرگان 
فقهاء و علماء و متکلمین مذهب 
مـا کامـًال مخالـف بـا مطالب و 
عقائد فلسـفى مانند: قدم عالم، 
جبـر، تشـبیه، سـنخیت، صدور 
عالـم از ذات خـدا و امثال اینها 

مى   باشند.
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اشاره کردیم، قبل از ظهور فالسفه در مباحث امور عامه وارد شده اند 
ــاخص ترین این مباحث که اثبات  و بلکه مهم ترین این مباحث و ش
ــفه در مورد قدم عالم باشد، مبنای  حدوث عالم و ابطال عقیده فالس

تمامی اعتقادات توحیدی امثال شیخ مفید را تشکیل می   دهد. 
اصوالً باید دانست که مبنای متکلمین و امثال شیخ مفید بر این 
ــت که با فالسفه و عقائد فالسفه مبارزه کرده اند؛ و هم از جهت  اس
ــواهد آن  روش، و هم از جهت عقائد آنها را رد کرده اند که برخی ش

ارائه می   شود: 
ــاالت» صفحه ۱۰۱  ــد در کتاب «اوائل المق ــیخ مفی مرحوم ش
فرموده اند: «إن ما یتولّد بالطبع ... وخالف الفالسفة الملحدین أیضًا 
ــه اینکه این مطلبی  ــاره ب باع»: اش ــی ما ذهبوا إلیه من أفعال الطّ ف
ــت. اگر به آرای این  ــفه  ملحد اس ــد، بر خالف نظر فالس که ذکر ش
ــد و ببینید که آنها  ــه اینجا گفته اند مراجعه کنی ــفه ملحدین ک فالس
ــبت می   دهند، می   فهمید  ــئ را به طور ازلی به طبعش نس آثار هر ش
ــفة الملحدین، الملحدین قید توضیحی است نه  که در عبارت الفالس
احترازی؛ یعنی نمی خواهد بگوید که بعضی از فالسفه ملحدند، بلکه 

می   خواهد بگوید فالسفه چنین می   گویند لذا ملحد هستند.
ــاب «الفصول  ــه اهللا تعالی در کت ــیخ مفید رحم ــن ش و همچنی
العشرة» صفحة ۸۷ می   فرمایند: «وهذا منصوص فی القرآن مشروح 
ــل الکتاب، وهو  ــلمون وأه ــی الذکر و البیان ال یختلف فیه المس ف
ــتحیل  خارج عن عادتنا و بعید من تعارفنا، منکر عند الملحدین ومس
ــن وأصحاب الطبائع من الیونانیین  علی مذهب الدهریین والمنجمی
وغیرهم من المدعین للفلسفة  والمتطببین»، در اینجا هم توضیحات 
ــیخ مفید رحمه اهللا تعالی این نیست  ــود. منظور ش قبل فراموش نش
که فالسفه دو گروه هستند، بعضی شان موحدند و بعضی ها دهری و 
مدعی فلسفه و اصحاب طبایع، نه؛ بلکه اگر کسی به عقائد فالسفه 
ــیخ مفید رحمه اهللا تعالی  ــود که ش مراجعه کند کامالً متوجه می   ش
ــد می   داند که در واقع، خلقت  ــفه را افرادی دهری و ملح کالً فالس
ــه متکلمین بیان  ــل مختار را به گونه ای ک ــش و اراده فاع و آفرین
ــیخ مفید رحمه اهللا تعالی  ــول ندارند. و از جمله کتب ش می   کنند قب
ــوف فی االتحاد»، «الرد علی أصحاب  ــت: «جوابات الفیلس این اس
ــت که ادعای مقاله  الحالج»؛ پس این هم دلیل دیگری بر این اس
مذکور صحیح نیست که شیخ مفید نسبت به سخنان فالسفه ردًا و 

اثباتًا ساکت بوده است. 
مکاتب نوپدید!

مقاله مذکور می   گوید: «شما باید شیخ مفید را با شرایط هر عصر 
ــی و مکاتب متعدد  ــم اکنون با جبهه   های مختلف فرهنگ ببینید. ه
ــم،  ــم، جبهه بزرگی که امروزه مباحث سکوالریس ــور مواجهی نوظه
ــال اینها را مطرح  ــی معرفت و امث ــبی  گرای ــک، نظریه نس هرمنوتی
ــتند و  ــان هس ــنفکر دنباله رو ایش می   کند و عد  ه ای هم به نام روش

همین مسائل را ترویج می   کنند.» 
ــخن گفتن در این مورد خارج از مقاله ماست، اما ان شاء اهللا  س
ــان نام  ــث دیگری خواهیم گفت که این گونه مباحثی که ایش در بح
ــت، در واقع  بردند و فکر می   کنند که مطالب و مکاتب نوظهوری اس

چیز دیگری است؛ چرا که این مباحث مطالبی بسیار قدیمی است، و 
جدید جلوه دادن آن از ترفند  های سیاسی آن جبهه   های باطل است 
ــان را به خاطر اغراض خاص خود، مطالبی نو و  که مهمالت خودش

جدید ارائه می   دهند. 
ــیخ مفید در زمان ما  ــان می   گویند: «این را بدانید که اگر ش ایش
ــت و می   خواست این مباحث را نقد کند، مسلّمًا با سالح  حضور داش
فلسفه این مباحث را نقد می   کرد؛ لذا علم کالم جایگاه خود و فلسفه 
ــدن به این مباحث و  نیز جایگاه خود را دارد. علم کالم با مجهز ش
ــناختی، می   تواند نقش خود را بهتر ایفا  مبانی عقلی و نظری دین ش
ــن  ــد.» که با توضیحاتی که دادیم، بطالن این نتیجه گیری روش کن

است.
شیخ صدوق علیه الرحمۀ، ظاهر بین یا اسطوانه تحقیق؟!
نکته دیگری هم که خارج از بحث ماست ولی اشار  ه ای به آن 
می   کنیم و تفصیل آن را به جای خودش موکول می   کنیم این است 
ــیخ صدوق را به عنوان شخصی غیر محقق و  ــان مرحوم ش  که ایش
شخصی صرفًا به قول ایشان اخباری و ظاهربین مطرح کرده اند، در 
حالی که این مطلب هم حرف باطل و نادرستی است و اگر کسی به 
مطالب شیخ صدوق رحمه اهللا تعالی مراجعه کند، ایشان را از بزرگ-
ــد. و تعبیراتی هم که مرحوم  ــن و دقیق ترین متکلمین ما می   یاب تری

شیخ مفید در باره او دارند، نیاز به بحث مستقلی دارد.
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مقاله
4

حجت االسالم و المسلمین سید مهدى میرباقرى:

38

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



مطلب زیر گزیده اى از دو سـخنرانى  حجت االسـالم و المسـلمین 
اسـتاد سـید مهدى میر باقرى در شـب چهارم محرم و شـام عاشوراى 
حسینى علیه السالم (محرم 1388) است که در مدرسه فیضیه قم ایراد 

شده است. 

ــود جهان را اداره  من این را دارم در حوزه علمیه قم می  گویم: با عرفان مولوی نمی ش
کرد! این چه عرفانی است که:

چون که بی رنگی اسیر رنگ شد 
موسی ای با موسی ای در جنگ شد؟

ــدس می  دانیم و در کنار قرآن می  گذاریم؟ کجا کنار قرآن  ــای این ها را هم مق کتاب   ه
است مثنوی؟ خوب، خجالت بکشیم دیگر!

ــم در آن حرف فراوان  ــرف زده! خوب، بر علیه امیرالمومنین ه ــی گوید: عارفانه ح م
ــت کنید یا تعریف نکنید. چه معنا  ــت کنید آخر این کتاب را! یا کتاب را درس ــت؛ درس اس
دارد برخی از بزرگان حوزه از این کتاب تعریف کنند؟ کتابی که علیه امیرالمومنین صریح 
ــرک می  داند این آدم! آخر این عیب حوزه است. غلط  مطلب دارد! پدر امیرالمومنین را مش
ــت؛ خوب، بگویید این دروغ  ــی برعلیه امیرالمومنین حرف بزند، این ناسالم اس ــت کس اس

است یا آن دروغ است! 
می گوید: حرف خوشگل زده! شیطان پدر جد این حرف ها را می  زند.

ــالم آمریکایی است؛ از  ــمن اند؛این ها اس در این جنگ فرهنگی این ها در اردوگاه دش
دل این عرفان، حکومت در نمی آید. 

ــت که از دلش حکومت  این عرفان ها، نمی گویم عرفان امام. عرفان امام عرفانی اس
در می  آید، جنگ در می آید. [اما] از دل مولوی معلوم است کی در می  آید دیگر! شاگردش 
اآلن کیست؟ خطر دارد برای کفار؟ الحمد هللا خیلی خطر دارد برای کفار! منتها او رویش 
می  شود حرف   های مولوی را تا آخر می  زند، ما یک جاهایی از آن دور آن را خط می  کشیم! 
ــر باطل دفاع بکند؟ ما  ــت دیگر؛ چه قدر حوزه از این تفک ــوب، این تفکر باطل اس خ
ــت کردیم، یک عرفان حد اقلی،  ــتیم! یک اسالم حد اقلی درس ــیر همین تفکرات هس اس
ــود جنگید! بصیرت یعنی این.  می  خواهیم با تمدن حد اکثری غرب بجنگیم! خوب، نمی ش

یعنی درگیری اسالم و کفر را تاریخی دیدن. 
شعر عاشقانه راجع به امام حسین گفتن کافی نیست! امام حسین را یک جوری تحلیل 
ــه از آن درگیری حق و باطل تو تاریخ در بیاد؛ این به درد می  خورد؛ و اال هم امام  ــد ک کنی
ــده ای دارد؟ می  خواهم تعریف نکنید! هم  ــین را تعریف کنید هم یزید را، این چه فائ حس
ــت؟ می  خواهم تعریف  ــن را تعریف کنید هم ابن ملجم را! این چه تعریفی اس امیرالمومنی
ــت؛ تعریف  نکنید از امیرالمومنین! چرا مغالطه کنیم دیگر؟! این تعریف با تکذیب یکی اس
ــن را تعریف کند، جبهه معاویه را نه. جبهه  ــت که امیرالمومنی امیرالمومنین آن تعریفی اس
ــد! یهودی ها هم تعریف می  کنند، به  یزید و ابن زیاد و ابن ملجم را نه. این که تعریف نش

چه درد می  خورد؟ 
ــت؛ گاهی  ــد، خود این تلقی از توحید خالف بصیرت اس ...توحیدی که صلح کلی باش
ــت که بصیرت انسان  ــت ولی قرائت از اسالمی اس ــالم اس ــالم، قرائت از اس قرائت از اس
ــما  ــم این بحث را اآلن باز بکنم؛ ش ــور می  کند!  من نمی خواه ــان را ک ــرد؛ انس را می  گی
ــر  ــالم دفاع می  کنند؛ آن قرائت ها را منتش ــا از چه قرائت هایی از اس ــد امروز در دنی ببینی

مـن ایـن را دارم در حـوزه 
علمیه قم مى  گویم: با عرفان 
مولوى نمى شـود جهـان را 
اداره کرد! ایـن چه عرفانى 

است که:
چون که بى رنگى اسیر رنگ 

شد 
موسـى اى با موسـى اى در 

جنگ شد؟
هـم  را  این هـا  کتاب   هـاى 
مقـدس مى  دانیـم و در کنار 

قرآن مى  گذاریم.

چرا برخى از بزرگان حوزه از 
ایـن کتاب تعریف مى کنند؟ 
کتابى که علیه امیرالمومنین 
صریح مطلب دارد! این آدم 
را مشرك  امیرالمومنین  پدر 
مى  داند! آخر این عیب حوزه 

است.
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می  کنند در دنیا. من حاال نمی خواهم از همه اش 
ــت به بعضی بر بخورد؛  نام ببرم، چون ممکن اس
ولی یک قرائتش همین قرائت سلفی گری است؛ 
ــده ریگان در خاور میانه یک مطلبی را یکی  نماین
ــر کرده بود که بعد از تسخیر  ــال قبل منتش دو س
النه جاسوسی و عبور انقالب اسالمی از مرز  های 
جغرافیایی ایران و ورود به دنیای اسالم و بعد هم 
ــالم و ورود به دنیای  ــور از مرزهای دنیای اس عب
ــتند  مدرن غرب، بنای یک قرارداد و همکاری بس
ــتند،  ــتان؛ یک طرف اروپا و آمریکا هس با عربس
ــترش اسالم  ــتان برای گس یک طرف هم عربس
ــد می  گوید: در  ــلفی گری در دنیا؛ بع با قرائت س
ــاله، عربستان بیش از  ــت س طول این مدت بیس
ــط این قرائت از اسالم  ۸۰ میلیارد دالر برای بس
ــور  های اروپایی هم  در دنیا خرج کرده و همه کش
ــپتامبر همه خدماتی که به  ــا قبل از قصه ۱۱ س ن
ــالم بود! اگر اجازه موسسات  ــلمان  های با همین قرائت از اس ــلمانان می  دادند، به مس مس
مذهبی می  دادند، اگر اجازه مسجد می  دادند، هر اجازه ای می  دادند، معموال به آنها بود! به 
سختی به شیعیان یا حتی مسلمانان دیگر خدمات می  دادند! همان نماینده مقایسه می  کند 
ــوروی در طول ۷۱ سال کل بودجه ای که برای گسترش کمونیسم در بیرون  می  گوید: ش
ــتان بیش از ۸۰ می لیارد دالر  ــت! عربس از مرز  های خودش خرج کرده، ۷ می لیارد دالر اس
ــور  های دیگری که می  دانید از دلش چه ها در  ــال، به اضافه همکاری کش در طول ۲۰ س
ــالم؟ چرا جلوی چاپ قرآن  ــترش این قرائت از اس ــت! چرا کمک می  کنند به گس آمده اس
ــش در اروپا [و آمریکا] اول است؟  ــود کتابی که فروش را می  گیرند ولی فالن کتاب می  ش
ــالم  ــت! آن قرائت از اس ــالم برای آنها مخاطره آمیز نیس به خاطر این که آن قرائت از اس

بصیرت را از آدم می  گیرد؛ آن قرائتی که می  گوید:
چون که بی رنگی اسیر رنگ شد

 موسی ای با موسی ای در جنگ شد! 
خوب، اگر شما این جوری گفتید، اآلن هم جنگ موسی با موسی است دیگر!

 آن قرائت از اسالم که می  گوید: 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند! 

ــا می  کند، با یک نگاه عاقل اندر سفیه  ــیند باالی بلندی کربال را تماش این آدم می  نش
می  گوید:

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!
این همان نگاه است دیگر! جنگ اسالم و غرب را اآلن مالحظه می  کنید. جنگی که 
ــترش پیدا کرده؛ این که دیگر حرف ما نیست! برخورد تمدن ها  در معیار جنگ تمدنی گس
حرف آنهاست؛ دیگر تئوریسین بزرگ غرب و آمریکاست که این حرف را زده. گفته: دوره 
ــت و مهمترین تمدنی که ما با آن درگیریم و قدرت درگیری با ما  دوره برخورد تمدنی اس
ــت؛ یک درگیری همه جانبه را شروع کرده اند؛ در این  ــالم اس را در جهان دارد، تمدن اس

از دل مولـوى معلوم اسـت 
کـى در مى  آید! شـاگردش 
دارد  خطـر  کیسـت؟  اآلن 
براى کفـار؟ الحمد هللا خیلى 
خطر دارد بـراى کفار! منتها 
او رویش مى  شود حرف   هاى 
مولوى را تا آخـر مى  زند، ما 
یـک جاهایى  دور آن را خط 

مى  کشیم! 

توحیدى که صلح کلى باشد، 
خـود ایـن تلقـى از توحیـد 
خالف بصیرت اسـت؛ گاهى 
قرائـت از اسـالم، قرائت از 
اسالم اسـت ولى قرائت از 
اسـالمى اسـت که بصیرت 
انسان را مى  گیرد؛ انسان را 

کور مى  کند!
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 آن قرائـت از اسـالم کـه 
مى  گوید: 

جنـگ هفتـاد و دو ملت همه 
را عذر بنه

ره  ندیدنـد حقیقـت  چـون 
افسانه زدند! 

ایـن آدم مى  نشـیند بـاالى 
تماشـا  را  کربـال  بلنـدى 
مى  کند، بـا یک نـگاه عاقل 

اندر سفیه مى  گوید:
ره  ندیدنـد حقیقـت  چـون 

افسانه زدند!

 ایـن چـه قرائتى اسـت که 
« اخـذ بـرأس اخیـه یجره 
الیه»، موسـاى کلیم مو  هاى 
هـارون را گرفت و پرسـید: 
چـه بسـاطى اسـت؟ چـرا 
اینها گاوپرسـت شدند؟ آن 
آقـا [ابـن عربـى] مى  گوید: 
«اخـذ بـرأس اخیـه یجـره 
الیـه» بـه هارون گفـت: چه 
اینهـا  داشـتى؟  کارشـان 
خـدا را مى  پرسـتیدند! چرا 

مزاحمشان شدى؟! 

ــت که بصیرت انسان را می  گیرد: چون  درگیری همه جانبه بعضی از قرائتها، قرائتهائی اس
ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!

(می گویند:) آقا همه دنبال خدا هستند! من بعضی چیز  های دیگر را نقل نمی کنم؛ این 
ــای کلیم مو  های هارون را گرفت  ــت که« اخذ برأس اخیه یجره الیه»، موس چه قرائتی اس
ــید: چه بساطی است؟ چرا اینها گاوپرست شدند؟ آن آقا [ابن عربی] می  گوید:« اخذ  و پرس
برأس اخیه یجره الیه» به هارون گفت: چه کارشان داشتی؟ اینها خدا را می  پرستیدند! چرا 

مزاحمشان شدی؟! 
ــیر کردن که از دل آن  ــن جوری توحید را تعریف و تفس ــالم و ای ــا این قرائت از اس ب
صف قتال در نمی آید! از دل آن مبارزه و درگیری بیرون نمی آید! این نوع قرائت از اسالم 
ــم الجنة و النار است، آنجایی هم که مقسم نار  ــوز است؛ اگر امیرالمومنین قاس بصیرت س
ــتی ها را بهشت  ــت مریزاد؛ نه فقط آنجایی که بهش ــت، ما باید به حضرت بگوییم: دس اس
می  برد؛ این جور نباشد که آن موقعی که حضرت شمشیر را می  کشند، ما از حضرت فاصله 
بگیریم. فقط آن موقع که نان درب خانه فقرا و یتیمان می  برند و بار دیگران را نیمه شب 
ــه در صف قتال می  آیند،  ــرت امیر برویم؛ آن موقع هم ک ــند، دنبال حض به دوش می  کش
ــیم؛ آنجایی که حضرت شمشیر می  زنند بگوییم: دست  آن موقع هم کنار حضرت امیر باش

مریزاد و آنجا هم که دست نوازش می  کشند، بگوییم: دست مریزاد. 
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اشاره
این نوشـتار به بررسـى آیه 17 سـوره مریم درباره 
تمثل جبرئیل به شکل بشر براى حضرت مریم علیها 
السالم مى  پردازد و ضمن بررسى معناى لغوى تمثل 
و تحلیل آیات مشابه دیگرى که در آنها رؤیت مالئکه 
به صورت بشـر گزارش شده، به این نتیجه مى  رسد 
که مطابق با معناى لغوى تمثل و نیز با توجه به دیگر 
آیات قرانى که سـخن از ظهور فرشتگان به صورت 
آدمـى گفته اند، جبرئیـل و آن مالئکه خاص حقیقتا و 
در عالـم خارج از ذهـن رؤیت کننـدگان، به صورت 
بشـرى شکل گرفته اند و نظر تفسیر المیزان مبنى بر 

وقوع تمثل تنها در عالم ذهن، صحیح نیست.

 درآمد
ــال از تمثل جبرئیل به صورت  ــوره مریم خدای متع در آیه ۱۷ س

بشری برای حضرت مریم سخن به میان اورده است:
تْ  ذَ ــرقیا فَاتَّخَ انًا شَ تْ من أَهلها مکَ ر فی الْکتَابِ مریم إِذ انتَبذَ اذْکُ
الَتْ إِنِّی  را سوِیا قَ َها بشَ َیها روحنَا فَتَمثَّلَ ل ِل ــلْنَا إ سا فَأَرابجح م من دونِهِ
 لَک بِألَه کبــولُ ر سا أَنَا رِنَّم نتَ تَقیا قَالَ إ أَعوذُ بِالرحمن منک إِن کُ

ما زَکیا ١ الَ غُ
ــه از خاندان خویش به  ــن کتاب مریم را یاد کن! آن گاه ک در ای
ــان خود و آنان  ــدن آفتاب، دورى گزید. می ــوى برآم مکانى رو به س
ــتادیم پس چون انسانى  ــید و ما روح خود را نزدش فرس پرده اى کش
ــد. مریم گفت: از تو به خداى رحمان پناه مى برم  تمام بر او نمودار ش
ــتاده پروردگار تو هستم، تا تو را  ــى!. گفت: من فرس که پرهیزگار باش

پسرى پاکیزه ببخشم. 
ــت  ــق روایات، مراد از «روح ما» در این آیات، جبرئیل اس  مطاب
ــأله متفقند و اضافه روح به خداوند نیز، اضافه  ــرین بر این مس . مفس
ــأله در این آیات، بررسی معنای  ــت. و اما مهمترین مس ــریفی اس تش

تمثّل است.
ــت که جبرئیل در  ــت؟ آیا به این معناس  این تمثل به چه معناس
عالم خارج از صورت اصلی خود به شکل یک انسان تغییر شکل داده 
ــت یا اینکه چنین اتفاقی در  ــده اس و در مقابل حضرت مریم ظاهر ش

عالم خارج رخ نداده بلکه در ذهن حضرت 
ــری به نظر  ــم جبرئیل به صورت بش مری
ــتار ضمن بررسی  ــت. در این نوش آمده اس
ــه به قرائن آیه  ــای لغوی تمثل با توج معن
ــه در آنها رؤیت  ــایر آیاتی ک ــز س ۱۷ و نی
مالئکه ای به صورت بشری حکایت شده 

است به این پرسش پاسخ داده می  شود.
1. بررسى معناى تمثل در لغت

ــه مثَل  تمثّل مصدر باب تفعل از ریش
می   باشد. معجم مقاییس اللغه می   نویسد:

ــل  أص ــل:  «مث
ــی  عل ــدل  ی ــح  صحی

مناظرة الشیء للشیء و هذا مثل هذا أی نظیره.»۲
ــت که داللت بر نظیر بودن  اصل صحیحی اس
شیء برای شیء دیگر دارد و این مثل اوست یعنی 

شبیه به او است. 
راغب اصفهانی می   گوید:

۳«رو «التمثال: الشیء المصور و تَمثَّل کذا: تَصَ
زبیدی نیز می   نویسد:

ــویًا أی  ــرًا س ــال اهللا تعالی: فتمثل لها بش «ق
تصور»۴

سایر کتاب   های لغت معتبر تنها به ذکر معنای معروف تمثل یعنی مثال 
زدن اکتفا کرده اند مثالً ابن منظور می   گوید:

ــالً و تمثّل  ــالن ضرب مث ــال: تمثّل ف «و یق
بالشیء ضربه مثال»۵

ــت. البته همو در  ــریفه مورد نظر نیس ــلما این معنا در آیه ش مس
ــاره کرده درباره  جای دیگری ذیل ماده «روح»، به آیه مورد بحث اش

«روحنا» می  نویسد: 
ــا فی صورة خلق  ــی جبرئیل... فتمثل له «یعن

بشر سوی فقالت له...»۶
ور» معنا  ــدی که تَمثَّل را «تَصَ ــال با توجه به گفته راغب و زبی ح

کردند باید دید معنای تصور چیست.
زبیدی ذیل ماده صور می   نویسد:

ــکل... و قد صوره صورة  ــورة بالضم: الش «الص
ل»۷ کَّ ور: تَشَ حسنة فتَصَ

صورت یعنی شکل... و آن را صورت داد صورتی 
زیبا پس آن صورت گرفت یعنی شکل گرفت.

ابن فارس نیز می   نویسد: 
ــة خلقته و اهللا  ــوق هی هیئ ــورة کل مخل «ص

تعالی البارئ المصور»۸
صورت هر مخلوق همان شکل خلقتش می   باشد 

و خدای تعالی خالق و صورت دهنده است.
ــه تمثُّل یعنی تصور  ــخنان نتیجه می   گیریم ک ــوع این س از مجم
ــی معنا می   کنیم: صورت پذیرفتن،  ل که در فارس ــکُّ و تصور یعنی تش

شکل گرفتن.
نکته مهم این که با توجه به معنایی 
ــور در زبان عربی ذکر  که برای لغت تص
ــود  ــد، این لفظ وقتی بدون قید ذکر ش ش
ــکل در عالم  نظر به صورت پذیری و تش
ــر خالف معنای  ــارج دارد و نه ذهن؛ ب خ
ــی زبانان  ور» در بین فارس ــه «تصُّ عامیان
ــورت پذیری و  ــه معنای ص ــه متبادر ب ک
ــکل در ذهن است دقت شود. بنابراین  تش
ــدون قرینه لفظی چون  در زبان عربی، ب
ــال»و یا قرینه  ــی الذهن»، «فی الخی «ف
ــت تصور و  ــاص، نمی توان لغ معنوی خ
ــل را به معنای ذهنیِ آن در  معادلش تمثُّ

تمثل به چه معناست؟ آیا به این 
معناسـت کـه جبرئیـل در عالم 
خـارج از صورت اصلـى خود به 
شـکل یک انسـان تغییر شکل 
داده و در مقابـل حضـرت مریم 
ظاهر شـده است یا اینکه چنین 
اتفاقى در عالـم خارج رخ نداده 
بلکـه در ذهـن حضـرت مریـم 
جبرئیل به صورت بشرى به نظر 

آمده است؟
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ــه باید آن دو را به معنای  نظر گرفت. بلک
ــن در عالم  ــکل گرفت صورت پذیری و ش

خارج دانست.

2. بررسـى معنـاى تمثـل جبرئیل 
درآیه مذکور

ــوی تمثل، به  ــه معنای لغ با توجه ب
ــریفه (فأرسلنا  ــمت مورد بحث آیه ش قس
ــویا) بر  ــرا س ــا فتمثل لها بش ــا روحن إلیه
می  گردیم؛ معنای دقیق لفظی این قسمت 

آیه چنین می  شود:
ــوی مریم فرستادیم پس او برای مریم در  پس روح خود را به س

حالت بشری بدون نقص شکل گرفت.
ــویًا» حال می  باشد و این  ــرًا س ــت و «بش فعل «تمثَّل» الزم اس
ــت که نحویون برای حال واقع شدن «جامد  آیه یکی از مثال هایی اس
ــد، آورده اند. ۹ به  ــرط اینکه موصوف باش ــتق» به ش غیرمؤول به مش
ــم. بنابراین جبرئیل  ــل در ترجمه، لفظ «حالت» را آورده ای همین دلی
ــکل گیری در عالم خارج  ــری می  گیرد و گفتیم که این ش ــکل بش ش
ــت و نه در ذهن مگر قرینه روشنی در کالم باشد که بر خالف آن  اس

داللت کند.
ــت بر اینکه  ــرای مریم) قرینه اس ــود لفظ «لها» (ب ــر گفته ش اگ
ــا در ذهن مریم  ــر در نیامد بلکه تنه ــکل بش ــل در خارج به ش جبرئی
ــای «فی ذهنها» یا «فی خیالها»  ــد؛ می  گوییم: «لها» به معن چنین ش
نیست، چرا که مسلما الم در اینجا چیزی جز اختصاص را نمی رساند؛ 
ــریفه می  فرماید: جبرئیل برای مریم به شکل بشر در آمد  یعنی آیه ش
ــارت دادن به او بود و نه  ــا مأموریتش برای مریم و بش چرا که اساس
کس دیگر همان گونه که فرمود: جبرئیل را به سوی مریم فرستادیم 
ــاص این واقعه را برای  ــلنا إلیها روحنا) .پس «لها» تنها اختص (فأرس
ــاند و داللتی ندارد براینکه این جریان در ذهن مریم بود  مریم می  رس

و نه در عالم خارج!
ــیم، با توجه به نبود  بنابراین اگر به معنای لغوی تمثّل پایبند باش
ــق این آیه باید بگوییم که جبرئیل در عالم  ــه بر خالف آن، مطاب قرین
ــر به خود گرفته نه اینکه تنها در ذهن و خیال مریم  ــکل بش خارج، ش

چنین صورتی شکل گرفته باشد. 
ــب بزرگ،  ــب اینکه ادی ــب جال مطل
ــترآبادی اساسا این آیه را  رضی الدین اس
نمونه ای از مواردی می  داند که فعل تامه 
ــد. وی  متضمن معنای فعل ناقصه می  باش

می   نویسد:
«و قدیجوز تضمین 
معنی  التامة  ــن  م کثیر 
الناقصة کما تقول: تتم 
ــعة بهذا عشرة أی  التس
ــة .....  ــرة تام تصیر عش
ــی "فتمثل لها  قال تعال

بشرا سویا" أی صار مثل بشر.» ۱۰
ــت که بسیاری از افعال تامه  جایز اس
ــته باشند  معنای ناقصه را ضمن خود داش
چنانچه وقتی گفته می  شود: تمام شد نه تا 
با این یکی ده تا! یعنی نه تا، ده تای تمام 
شد.... خدای متعال می   فرماید: "فتمثل لها 

بشرا سویا" یعنی مانند انسان شد.
ــل را به  ــان معنای تمثّ ــع ایش در واق
ــه اصلی آن یعنی «مثل و مانند» بر  ریش
ــرا» را «مانند بشر  می  گرداند و «تمثّل بش

شد» معنا می  کند.
ــکل پذیری جبرئیل در عالم  ــران امامیه نیز از آیه شریفه ش مفس
ــه عالم بزرگ امامی  ــخن س ــارج را فهمیده اند. به عنوان نمونه س خ

ذکر می  شود.
شیخ طوسی در تفسیر خود می  نویسد:

ــر......  ــل لها جبرائیل فی صورة البش «أی تمثّ
فلما رأته مریم...» ۱۱

ــل» نکرده اما آوردن  ــان واژه ای را جایگزین «تمثّ هر چند ایش
ور که برای تمثّل از لغویون  «فی صورة البشر»ـ با توجه به معنای تصّ
ــان می  دهد که منظور ایشان هم شکل گرفتن در عالم  نقل کردیم نش
ــان می  گوید: هنگامی که مریم او را دید....  ــت. و اینکه ایش خارج اس

مؤید این معناست؛ یعنی مریم او را در بیرون دید.
ابوالفتوح رازی می  گوید:

«ممثّل شد او را یعنی بر مثال آدمی تمام خلق، 
نکو صورت. و برای آن بر صورت آدمی پیش او شد 
ــدی از او برمیدی  که اگر بر صورت خود پیش او ش

و با او آرام نگرفتی.»۱۲
صاحب مجمع البیان نیز می  نویسد:

ــاه فأتاها جبرائیل فانتصب بین یدیها فی  «معن
صورة آدمی صحیح لم ینقص منه شیء»۱۳ 

ــل نزد مریم آمد  ــت که جبرئی معنایش این اس
و در مقابل او به شکل انسانی بدون نقص ایستاد.

ظاهرا ایشان تمثل را به معنای «مثول» یعنی «تمام قد ایستادن» 
ــرب  ــان الع ــه لس ــت چنانچ ــه اس گرفت

می   نویسد: 
«مثُل الشیء یمثُل مثوال و مثُل: قام 
منتصبا و مثُل بین یدیه مثوال أی انتصب 

قائما» ۱۴ 
ــا در اینکه این واقعه در عالم خارج  ام
ــتان  ــا دو نفر قبلی همداس ــش آمده، ب پی
ــر در این  ــارت او صریح ت ــت. بلکه عب اس

معناست.
ــه از ظاهر آیه  ــال آنچه ک ــه هر ح ب
ــرین  ــریفه با تأیید علمای لغت و مفس ش
ــت آمد این است که  بزرگ امامیه به دس

با توجه به معناى لغوى تمثل، به 
قسـمت مورد بحث آیه شـریفه 
(فأرسـلنا إلیها روحنـا فتمثل لها 
بشرا سویا) بر مى  گردیم؛ معناى 
دقیـق لفظـى ایـن قسـمت آیه 

چنین مى  شود:
پس روح خود را به سـوى مریم 
فرستادیم. پس او براى مریم در 
حالت بشـرى بدون نقص شکل 

گرفت.

در زبـان عربـى، بـدون قرینـه 
لفظـى چون «فـى الذهن»، «فى 
الخیال»و یا قرینه معنوى خاص، 
ر و معادلش  نمى تـوان لغت تصوُّ
تمثُّـل را به معنـاى ذهنِى آن در 
نظـر گرفت. بلکه بایـد آن دو را 
به معناى صورت پذیرى و شکل 

گرفتن در عالم خارج دانست.
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جبرئیل به شکل یک انسان در عالم واقع 
نزد حضرت مریم آمد. 

3. تمثل مالئکـه مأموِر عذاب قوم 
لوط

ــع دیگر  ــم در چند موض ــران کری ق
ــکل بشر  حکایت از مالئکي دارد که به ش
ــرای بعضی انبیا و نیز مردم عادی ظاهر  ب
ــه مالئکي  ــی از آنها قص ــده اند که یک ش
است که برای عذاب قوم لوط نازل شدند. 
ــه مأمور به  ــاره حضور مالئک خداوند درب
ــرت ابراهیم و  ــوط نزد حض ــذاب قوم ل ع

ساره می  فرماید:
رى  شْ بِالْبـ یماهرــلُنَا إِب ساءتْ رج د ولَقَ
َبِثَ أَن جاء  م فَما ل ــالَ ا قَالَ سم ــالَ قَالُواْ س
ــا رأَى أَیدیهم الَ تَصلُ  فَلَم ــذ بِعجلٍ حنِی
ــةً قَالُواْ  ــم وأَوجس منْهم خیفَ هرنَک ــه إِلَی
 أَتُهرامو مِ لُوطــو نَا إِلَى قَ ــلْ سإِنَّا أُر ف الَ تَخَ
ــحق ومن  ِإِس ــرنَاها ب بشَّ تْ فَ حکَ قَآئمةٌ فَضَ
وراء إِسحق یعقُوب قَالَتْ یا ویلَتَى أَأَلد وأَنَاْ 
یٌء  ا لَشَ ذَ هـ ا إِن ــیخً ا بعلی شَ ذَ هـوزٌ وجع
ــواْ أَتَعجبِین من أَمرِ اهللاِّ رحمتُ  یب قَالُ عجِ
 یدمح إِنَّه تیلَ الْبأَه ــم اتُه علَیکُ اهللاِّ وبرکَ

 ١۵ ید مجِ
ــالم،  ــوالن ما برای ابراهیم مژده آوردند گفتند س به تحقیق رس
گفت سالم و لحظه ای بعد گوساله ای بریان حاضر آورد و چون دید 
که بدان دست نمی یازند آنان را ناخوش داشت و در دل از آنها بیمناک 
ــتاده شده ایم. زنش که ایستاده  ــد. گفتند مترس ما بر قوم لوط فرس ش
ــحاق به  ــارت دادیم و پس از اس ــحاق بش بود خندید. پس او را به اس
یعقوب. زن گفت وای بر من آیا در این پیری می   زایم و این شوهر من 
ــت؟! این چیز عجیبی است. گفتند آیا از فرمان خدا تعجب  نیز پیر اس
ــن خانه ارزانی باد. او  ــما اهل ای می   کنی؟! رحمت و برکات خدا بر ش

ستودنی و بزرگوار است.
ــریفه فوق به  ــوص بحث ما از ظاهر آیات ش ــی که در خص نکات

دست می   آید چنین است:
۱ـ منظور از «رسلُنا»ـ مطابق آیات بعد و نیز روایات متعددمالئکه 

ای می   باشند که برای نزول عذاب بر قوم لوط آمده بودند.
۲ـ این مالئکه به صورتی بودند که حضرت ابراهیم ابتدائا گمان 
کرد مهمانانی عادی هستند یعنی به شکل افراد انسان بودند چنان که 

برای پذیرایی از ایشان گوساله بریان آورد.
ــالم) با آن مالئکه  ــر ابراهیم (علیه الس ــر محاوره همس ۳ـ ظاه

می   رساند که وی نیز ایشان را می   دیده است.
ــورات و خیاالت ذهنی  ــخن از تص ــریفه هرگز س ۴ـ در آیات ش
ــرش نیست بلکه شرح عادی واقعه ایست که در عالم  ابراهیم و همس

خارج برای ایشان رخ داده است.

در ادامه آیات سابق و پس از چند آیه، 
درباره دیدار همان مالئکه با حضرت لوط 

می   فرماید:
 م ــیَء بِهِ ا س ــلُنَا لُوطً ساءتْ رــا ج َم ول
 یبصع موا ی ذَ ــالَ هـ رعا وقَ م ذَ ــاق بِهِ وضَ
انُواْ  َیه ومن قَبلُ کَ ِل ــون إ عرهی همقَو اءهجو
ؤالء بنَاتی  مِ هـا قَوالَ ی یعملُون السیئَات قَ
ون فی  زُ واْ اهللاَّ والَ تُخْ اتَّقُ ــم فَ هر لَکُ هن أَطْ
 د َقَ ــید قَالُواْ ل شلٌ رجر م ــی أَلَیس منکُ فی ضَ
 إِنَّکو قح ــن م کنَاتی بــا ف ــتَ ما لَنَ ملع

۱۶ ید َتَعلَم ما نُرِ ل
ــوط آمدند  ــزد ل ــوالن ما ن چون رس
ــد و گفت امروز روز  اندوهگین و دلتنگ ش
سختی است. و قومش شتابان نزد او آمدند 
و آنان پیش از این مرتکب کار  های زشت 
ــوم من اینها  ــدند. لوط گفت: ای ق می   ش
دختران من هستند برای شما پاکیزه ترند از 
ــید و مرا در برابر مهمانانم خجل  خدا بترس
ــما  ــرد خردمندی در میان ش مکنید آیا م
نیست؟ گفتند تو خود می   دانی که ما را به 
دختران تو نیازی نیست و نیز می   دانی که 

چه می   خواهیم.
ــتفاده  ــریفه نیز اس ــات ش ــن آی از ای

می   شود که:
ــکل مردانی بودند که نزد حضرت لوط آمدند  ۱ـ آن مالئکه به ش

و او با دیدن ایشان از قوم لواط کار خود بر آنها ترسید!
ــید که  ۲ـ گویا خبر حضور این تازه واردان به گوش قوم لوط رس
شتابان نزد وی آمدند. پس غیر از لوط دیگرانی نیز ایشان را در همان 

شکل و شمایل دیده و خبر را منتشر کرده بودند.
ــزد وی، مهمانانش را به همان  ــوم لوط نیز هنگام حضور ن ۳ـ ق
ــان را از تعرض به  ــالم) ایش ــوط (علیه الس ــرا که ل ــکل دیدند چ ش
ــوره  مهمانانش بر حذر می   دارد (فال تخزون فی ضیفی). در آیه ۶۸ س
ــد (قال إن هؤآلء  ــاره به مهمانانش می   گوی ــخن را با اش حجر این س
ــی نمی ماند که آن مردم  ــکی باق ضیفی فال تفضحون). پس هیچ ش

نابکار نیز مالئکه الهی را به شکل مردانی چند می   دیده اند.
ــت که در  ۴ـ اینجا نیز ظاهر الفاظ حکایت از واقعه ای حقیقی اس
ــت نه اینکه حکایت تصورات و خیاالت لوط و  عالم خارج رخ داده اس
قومش باشد!ـ ولو تصوراتی که منشأ آن حقیقتی مجرد باشد، چنانچه 

قائلین به تجرد مالئکه می  گویند!ـ
ــرح قرآنی این وقایع  ــت آنچه که از ظاهر ش البته باید توجه داش
ــود تنها تغییر  ــل و مالئکه عذاب قوم لوط) اثبات می  ش (تمثل جبرئی
ــکل ظاهری آن مالئکه به صورت بشر و نیز حرکت و تکلم ایشان  ش
ــایر خصوصیات و صفات آنها.به عبارت دیگر،  ــت و نه تغییر در س اس
ــکل انسان هایی در  ــاند که آن مالئکه به ش ــابق تنها می  رس آیات س
ــتند و سخن می  گفتند ولی داللت ندارد بر اینکه  آمدند که حرکت داش

اگر گفته شـود لفظ «لها» (براى 
مریـم) قرینـه اسـت بـر اینکه 
جبرئیل در خارج به شـکل بشر 
در نیامـد بلکـه تنهـا در ذهـن 
مریـم چنیـن شـد؛ مى  گوییـم: 
«لهـا» به معنـاى «فـى ذهنها» 
یـا «فى خیالها» نیسـت، چرا که 
مسـلما الم در اینجـا چیزى جز 
اختصاص را نمى رسـاند؛ یعنى 
آیه شـریفه مى  فرمایـد: جبرئیل 
براى مریم به شکل بشر در آمد 
چرا که اساسـا مأموریتش براى 
مریـم و بشـارت دادن به او بود 
و نـه کس دیگر همـان گونه که 
فرمود: جبرئیل را به سوى مریم 
إلیها روحنا)  فرستادیم (فأرسلنا 
.پس «لهـا» تنها اختصاص این 
واقعه را براى مریم مى  رسـاند و 
داللتى ندارد براینکه این جریان 
در ذهن مریم بـود و نه در عالم 

خارج!
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ــمی و روحی  تمام خصوصیات درون جس
ــانی در آن مالئکه  ــای انس ــز نیاز  ه و نی
ایجاد شده باشد؛ مثالً محتاج به غذا  های 
ــانی، نکاح و.... شده  باشند شاید اشاره  انس
ــت نبردن مالئکه به سوی گوساله  به دس
بریان ابراهیم (علیه السالم) برای رساندن 

این مطلب باشد. 
ــکل نه  از آنجا که این گونه تغییر ش
محذور عقلی دارد و نه با سایر خصوصیات 
ــاج به غذای  ــه همچون عدم احتی مالئک

انسانی، عدم نکاح و.... منافات دارد، همین که ظاهر نقل معتبر آن را 
اثبات می  کند باید پذیرفت و هیچگونه تأویلی را روا ندانست.

4. بررسـى نظریه تفسـیر المیزان درباره تمثل جبرئیل و 
سایر مالئکه

ــیر المیزان راجع به معنای تمثل جبرئیل نظر دیگری  اما در تفس
ــریفه  ــان ذیل آیه ش ــه آن را نقل می  کنیم. ایش ــت ک ــده اس ابراز ش

می  نویسد:
۱ـ «و معنی تمثله لها ترائیه لها و ظهوره فی حاستها فی صورة 

البشر و هو فی نفسه روح و لیس ببشر» ۱۷
معنای تمثل جبرئیل برای مریم به صورت بشر یعنی اینکه چنین 
به نظر مریم رسید [ـ دقت شود به لفظ ترائی] و در حسش به صورت 
بشر ظاهر شد در حالی که فی نفسه روح [یعنی جبرئیل] بود و نه بشر.
ــای تمثل توضیح  ــاق آن برمعن ــا و انطب ــپس درباره این ادع س

بیشتری داده می  شود:
ــذا هو الذی ینطبق علی معنی التمثل اللغوی فإن معنی  ۲ـ «و ه
ــیء لشیء فی صورة کذا هو تصوره عند بصورته و هو هو، ال  تمثل ش
صیرورة الشیء شیئًا آخر. فتمثل الملک بشرًا هو ظهوره لمن یشاهده 

ــرورة الملک  ــان ال صی ــی صورة اإلنس ف
ــه  ــانًا و لو کان التمثل واقعًا فی نفس إنس
و فی الخارج عن ظرف اإلدراک کان من 
ــیء شیئا آخر و انقالبه  قبیل صیرورة الش

إلیه ال بمعنی ظهوره له کذلک» ۱۸
ــه منطبق  ــت ک ــن آن چیزی اس ای
ــت. زیرا تمثل  ــوی تمثل اس برمعنای لغ
ــیء دیگر در فالن صورت  شیئی برای ش
ــیء اول نزد شیء دوم،  به معنای تصور ش
به آن صورت است در حالی که شیء اول 
   [هنوز] خودش است؛ و نه به این معناست 
ــده باشد.  ــیء اول، چیز دیگری ش که ش
بنابراین تمثل فرشته به صورت بشر یعنی 
ــکل بشر برای مشاهده گر  ظهور او به ش
ــود. در حالی که  ــته، بشر ش نه اینکه فرش
ــته و در خارج از  ــل در خود فرش اگر تمث
ظرف ادراک مشاهدهگر واقع شده بود، از 

قبیل تبدیل شدن چیزی به چیز دیگر بود 
نه به معنای ظهور او برای مشاهده گر به 

آن شکل خاص.
ــاهد دیگری برای اثبات این  آنگاه ش

مدعا ذکر می  شود:
ــة التی یعرف فیها  ۳ـ «واآلیات التالی
ــاهد أنه کان  ــه لمریم خیر ش جبرئیل نفس
ــر باقیا علی  ــل لها فی صورة بش حال تمث
ــرا و إنما ظهر  ملَکیته و لم یصر بذلک بش
فی صورةبشر و لیس ببشر بل ملک و إنما 

کانت مریم تراها فی صورة بشر» ۱۹
و آیات بعدی که در آن جبرئیل خود را برای مریم معرفی می   کند 
ــت که او درحال تمثلش برای مریم در صورت بشر  بهترین شاهد اس
بر فرشتگی خود باقی بوده و با آن تمثل، بشر نشده بوده و تنها برای 
ــر نبوده بلکه  ــده بود در حالی که بش ــر ظاهر ش مریم در صورت بش

فرشته بوده است و مریم او را در صورت یک بشر می   دیده است.
ــواردة فی مورد المالئکة»  ــان در جای دیگر «جل اآلیات ال ایش
ــا می   داند.۲۰ و نیز درباره روایات متعدد در  ــل تمثل به این معن را از قبی

خصوص شکل   های جسمانی مالئکه می    نویسد:
ــکالهم و  ــی الروایات من صور المالئکة و أش ــا ورد ف ۴ـ «إن م
هیئاتهم الجسمانیة ..... إنما هو بیان تمثالتهم و ظهوراتهم للواصفین 
ــیء؛ ففرق  ــکل فی ش من األنبیاء و األئمة و لیس من التصور و التش
بین التمثل و التشکل فتمثل الملک إنسانا هو ظهوره لمن یشاهده فی 
ــان فهو فی ظرف المشاهدة و االدراک ذو صورة اإلنسان  صورة اإلنس
و شکله و فی نفسه و الخارج من ظرف االدراک ملک ذو صورة ملکیة 
ــکل االنسان و  ــکل بش ــکل و التصور فإنه لو تش و هذا بخالف التش
تصور بصورته صار إنسانا فی نفسه من غیر فرق بین ظرف االدراک و 
الخارج عنه فهو إنسان فی العین و الذهن 

معا.»۲۱
ــاره صورت - ــات درب ــه در روای آنچ
 های مالئکه و أشکال و شمایل جسمانی 
ــت تنها بیان تمثالت  ایشان وارد شده اس
و ظهورات ایشان برای توصیف کنندگانی 
ــد و اصال از قبیل  ــاء و ائمه می   باش از انبی
ــت. چرا که  ــکل و صورت پذیری نیس تش
ــت؛ تمثل  ــکل فرق اس ــن تمثل و تش بی
ــان به معنای ظهور  فرشته به صورت انس
ــاهده گر  ــان برای مش ــه صورت انس او ب
ــت. پس او در ظرف مشاهده و ادراک  اس
ــکل انسان است  ــاهده گر] دارای ش [مش
ــه و خارج از ظرف ادراک او،  ولی فی نفس
فرشته ای است دارای صورت فرشتگی. و 
این معنا بر خالف تشکل و صورت پذیری 
ــته به شکل انسان  ــت چرا که اگر فرش اس
ــکل یابد و به صورت او صورت پذیرد،  تش

قـران کریم در چند موضع دیگر 
حکایـت از مالئکـى دارد که به 
شـکل بشـر براى بعضى انبیا و 
نیز مـردم عادى ظاهر شـده اند 
کـه یکـى از آنها قصـه مالئکی 
اسـت که براى عـذاب قوم لوط 

نازل شدند.

در تفسـیر المیـزان راجـع بـه 
معناى تمثل جبرئیل نظر دیگرى 
ابراز شـده اسـت که آن را نقل 
مى  کنیم. ایشان ذیل آیه شریفه 

مى  نویسد:
1ـ «و معنى تمثله لها ترائیه لها 
و ظهوره فى حاسـتها فى صورة 
البشـر و هـو فـى نفسـه روح و 

لیس ببشر» 
معنـاى تمثل جبرئیل براى مریم 
به صورت بشر یعنى اینکه چنین 
به نظر مریم رسید [ـ دقت شود 
بـه لفـظ ترائـى] و در حسـش 
به صـورت بشـر ظاهر شـد در 
حالـى که فى نفسـه روح [یعنى 

جبرئیل] بود و نه بشر.
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فی نفسه انسان می    شود. بدون اینکه بین 
ــارج از آن فرقی  ــم خ ــرف ادراک و عال ظ
ــد پس او، هم در ذهن و هم در عالم  باش

عینی، انسان می   شود.
ــان از عبارات باال کامال  مدعای ایش

روشن است و خالصه اش اینکه:
جبرئیل تنها در ذهن و خیال حضرت 
مریم به صورت بشر دیده می   شد نه اینکه 
حقیقتا و در عالم خارج، به صورت بشر در 
مقابل مریم ایستاده باشد بلکه جبرئیل در 
ــه همان صورت  ــال تمثل برای مریم ب ح
ــان مجرد از  ــی خودکه به اعتقاد ایش ملک

مکان و زمان است باقی بود.
پس آنچه که تفسیر نمونه در تفکیک 
ــری و سیرت بشری گفته  بین صورت بش

و نوشته است:
ــه جبرئیل صورتا  ــت ک ــخن [یعنی تمثل] آن نیس «معنی این س
ــد..... بلکه منظور این است که او به  ــیرتا تبدیل به یک انسان ش و س
صورت انسان در آمد هر چند سیرت او همان فرشته بود ولی مریم در 
ــت چنین تصور می   کرد که در برابر او انسانی  ابتدای امر که خبر نداش

است سیرتا و صورتا»۲۲
ــت و ما هم بیان کردیم که آیه شریفه،  ــخن حقی اس هر چند س
ــکل ظاهری یک انسان در مقابل مریم  ــاند جبرئیل به ش تنها می   رس
ــمی و  ــتاد و با او تکلم کرد نه اینکه تمام خصوصیات درون جس ایس
ــد اما نسبت دادن این سخن به تفسیر  ــانی را دارا شده باش روحی انس
ــتباه و ناشی از عدم  ــت کامالً اش المیزان چنانچه نمونه انجام داده اس
ــت که نقل کردیم. چرا که المیزان اساسًا  دقت در عبارات المیزان اس
ــل حضرت مریم  ــری در عالم خارج در مقاب ــت که بش ــر این اس منک
ایستاده باشدچه تنها صورتا و چه صورتا و سیرتا با همو جایگاه صورت 
ــد و نه در خارج از ذهن او و در  ــر را تنها در ذهن مریم می   دان آن بش

عالم واقع.دقت شود ـ
البته هر چند برخی عبارات مجمل و دو پهلوی ایشان تاب تحمل 
این معنا را دارد اما سایر عبارات صریحی که ذکر شد، خصوصًا تأکید 
ــان بر تقابل «ذهن» و «عین» و اینکه تمثل تنها و تنها  چند باره ایش
ــان می  دهد که ادعای المیزان همان  ــت و نه در عین، نش در ذهن اس

است که گفتیم. 
ــت.  ــده اس ــل عرفان نیز تصریح به این مطلب ش ــات اه در کلم

چنانچه گفته اند:
ــت. فتمثل  ــف و رؤیا مربوط به بیرون ما نیس «نزول ملک و کش
ــویا همین تمثل یعنی درون شماست...حساب انسان این  ــرا س لها بش
ــت که معانی را از باال می  گیرد و در عالم خیال  ــت. کارخانه ای اس اس

به صورت اشباح و اشکال در می  آورد.»۲۳
ــت؟ آنچه که در عبارات  و اما دلیل المیزان برای این مدعا چیس
ــده به عنوان دلیل بر مطلب فوق یافت می  شود دو چیز است:  نقل ش

۱ـ معنای لغوی تمثل ۲ـ مفاد آیات بعدی در سوره  مریم ـ

حال به دلیل اول ایشان می  پردازیم:
ــماره ۱ تمثل را به  ــان در نقل ش ایش
ــیدن) معنی  ــای «ترائی» (به نظر رس معن
ــماره ۲ همین معنا  ــل ش ــد و در نق می  کن
ــد و آنرا تصور  ــتری می  ده را توضیح بیش
ــیء ممثَّل به صورتی خاص نزد  ذهنی ش
ــاهده گر معرفی می  کند (تصوره عنده  مش
بصورته و هو هو). مراد ایشان از تصور در 
ــت نه  ــن عبارت همان تصور ذهنی اس ای
معنای لغوی آن در عربی که بدون قرینه 
به معنای صورت پذیری و تشکل عالم در 
خارج است. در نقل شماره ۴ همین مطلب 
بیان می  شود به اضافه اینکه بین «تمثل» 
ور» از سوی  ل» و «تصّ از یک سو و «تشکّ
ــود و «تمثل»،  ــته می  ش دیگر فرق گذاش
مربوط به ذهن، اما «تشکل» و «تصور»، مربوط به عالم خارج دانسته 
ــای دقیق لغوی در نظر گرفته  ــود. در این نقل، «تصور» به معن می  ش

شده است.
اشکال این دلیل ایشان از مطالب گذشته روشن می  شود؛ چرا که 
مشخص شد طبق نظر کتب اصیل لغت نه تنها تمثل به معنای تصور 
ــاهدی از کتب لغت نیاوردند بلکه  ــت و خود ایشان هم ش ذهنی نیس
دقیقا به معنای همان تشکل و تصوری است که گفتیم اگر بدون قید 
ــت و این دقیقا همان معنایی  ــد، مربوط به عالم خارج اس و قرینه باش
ــان از تمثل نفی نموده و بین آن و معنای تمثل، فرق  ــت که ایش اس
اساسی قائل شده و تمثل را مربوط به عالم ذهن ولی تصور و تشکل 

را مربوط به عالم واقع دانسته است!
ور» در عرف فارسی  باز تأکید می  شود که نباید میان معنای «تصّ
ــت با معنای اصیل عربی آن  زبانان که ناظر به صورت  های ذهنی اس
ــت،و جز  ــکل یافتنِ چیزی در عالم خارج اس ــه صورت پذیری و ش ک
ــود. جالب این که در  ــود خلط نم ــا قرینه بر عالم ذهن حمل نمی ش ب
ــتی، بر این معنای صحیحِ  ــماره ۴ از المیزان دیدیم که به درس نقل ش
ــود ولی باز میان این معنا با معنای تمثل فرق  «تصور»، تصریح می  ش
ــته می  شود! در حالی که به شهادت کتب لغت، این دو، هم معنا  گذاش

هستند. 
و اما بررسی دلیل دوم المیزان:

ــان آیات بعدی را که در آن جبرئیل، حقیقت خود را به مریم  ایش
ــد که پس هنوز  ــاهد بر این مطلب می  دان ــی می  کند بهترین ش معرف

جبرئیل، جبرئیل بود و انسان نشده بود .
ــخن آن نیست که جبرئیل  ــان از این س قبال گفتیم که مراد ایش
ــان در مقابل مریم ایستاده بود و نه با  ــکل ظاهری یک انس تنها در ش
صفات باطنی انسانی، بلکه منظور، انکار موجودی قابل رؤیت در خارج 
ــت چنانچه تصریحات ایشان در تفکیک عالم ذهن و  از ذهن مریم اس

عین و مربوط دانستن تمثل تنها به عالم ذهن، گذشت.
ــت که: همین که  ــان در دلیل دوم این اس ــن مدعای ایش بنابرای
ــد که او حقیقتا در عالم خارج  ــان می  ده جبرئیل هنوز جبرئیل بود نش

مدعـاى المیـزان کامال روشـن 
است و خالصه اش اینکه:

جبرئیـل تنهـا در ذهـن و خیال 
حضـرت مریم به صورت بشـر 
دیده مى   شـد نه اینکـه حقیقتا و 
در عالـم خارج، به صورت بشـر 
در مقابـل مریم ایسـتاده باشـد 
بلکـه جبرئیل در حال تمثل براى 
مریـم به همـان صـورت ملکى 
خودکـه به اعتقاد ایشـان مجرد 

از مکان و زمان است باقى بود.
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ــان درنیامده بود، بلکه  ــکل یک انس به ش
ــانی به ذهن مریم  ــا، یک صورت انس تنه

آمده بود!
ــد گفت که  ــخن بای ــد این س در نق
ــکل  ــن تغییر ش ــا بی ــفانه در اینج متأس
ظاهری با تغییر کلی ماهیت (تغییر ظاهر 
ــده است. آنچه که  و باطن با هم) خلط ش
ــریفه اثبات می  فرماید تغییر شکل  آیه ش
ــکل یک بشر است  ظاهری جبرئیل به ش
ــی صورت گرفته  ــه اینکه انقالب ماهیت ن

باشد و جبرئیل یک انسان تمام عیار با همه صفات و لوازم و احتیاجات 
انسانی شده باشد به گونه ای که دیگر نتوان او را جبرئیل نامید!

ــریفه بیانگر تغییر در آن حد نیست و اشکال  بنابراین ظاهر آیه ش
ــکال ایشان ناظر به همان  ــان موضوعا منتفی است. و اما اگر اش ایش
تغییر شکل ظاهری جبرئیل به شکل بشر باشد، یعنی بخواهند بگویند 
ــود باعث  ــه همین مقدار تغییر نیز اگر حقیقتًا در عالم خارج واقع ش ک
می  شود که جبرئیل دیگر جبرئیل نباشد! در این صورت باید گفت اگر 
چنین باشد در همین عالم طبیعت محسوس خود نیز باید تغییر شکلها 
را مساوی با تغییر ماهیت بدانیم؛ مثالً به زید نوزاد با آن حجم و ابعاد 
و قیافه وقتی که مردی با ابعاد و قیافه جدید شد دیگر نباید زید گفت 
ــت!! یا مثال هنگامی که ماهیتی  ــه باید او را ماهیت دیگری دانس بلک
ــد به شکل  ــکل مایع تبدیل ش ــیمیایی به نام H٢O در حالت و ش ش

جامد یخی، دیگر نباید آنرا H٢O نامید!!
ــم زید نوزاد و زید  ــلما همینطور که در این دو مثال می  گویی مس
ــد و در واقع به خاطر تغییر در  ــال یا H٢Oمایع و H٢O جام بزرگس
عوارض، جوهر و اصل ماهیت زید یا H٢O را منقلب شده نمی دانیم 
در قضیه تمثل جبرئیل هم ماجرا از این قبیل است. یعنی اگر جبرئیل 
از شکل یک موجود عظیم الجثه دارای بال مطابق روایات و در شرایط 
عادی نامرئی، به قدرت خداوند متعال به شکل یک جثه انسانی قابل 
ــن نیست از  رؤیت تغییر یابدهر چند چگونگی این فرآیند برای ما روش
ــود بلکه جبرئیل به صورت اصلی و اولیه  جبرئیلیت خود خارج نمی ش

تبدیل به جبرئیل به صورت فرعی و ثانویه شده است. 
ــا وقتی ما ماهیت فرشته را چنین تعریف کنیم که موجودی  اساس
ــکل  های مختلف، این یعنی، قابلیت تغییر  ــکل به ش ــت قابل تش اس
ــت. پس تغییر شکل در عالم واقع،  ــکل، در ماهیت او اخذ شده اس ش
نه تنها او را از ماهیت فرشته بودن خارج نمی کند بلکه این صفت از 

خصوصیات ماهوی او می  باشد.
ــرت مریم معرفی  ــود را برای حض ــه جبرئیل، خ ــن ک بنابراین،ای
ــکل او به  ــریفه مبنی بر تغییر ش می  کند هیچ منافاتی با ظاهر آیه ش
ــر در عالم خارج ندارد. بلکه باید گفت آیات بعدی بهترین  صورت بش
ــر، جبرئیل بود که  ــکل بش ــت که آن موجود به ش ــاهد بر این اس ش
ــخن  ــتاده بود. چرا که در این آیات س در عالم خارج مقابل مریم ایس
ــت  ــت. یعنی این جبرئیل حقیقی اس ــوی جبرئیل با مریم اس از گفتگ
ــتم و مطابق آیات، گوینده این  که به مریم می   گوید من جبرئیل هس
ــر نیست. حال اگر طبق  ــی جز همان موجود به شکل بش سخن کس

ــود این موجود به  ــای المیزان گفته ش ادع
ــی در ذهن مریم  ــر تنها صورت ــکل بش ش
ــریفه  ــود و نه جبرئیل حقیقی پس آیه ش ب
ــه ای کذب بود! نعوذ باهللا چرا  بیانگر قضی
که آیه از قول همان صورت بشری موجود 
ــول المیزان می گوید:  ــن مریم به ق در ذه
من جبرئیل هستم. در حالی که او جبرئیل 
حقیقی نبود بلکه تنها صورتی بود که مثال 
به انشاء مستقیم خداوند یا توسط جبرئیل 
مجرد از مکان و زمان در ذهن مریم ایجاد 

شده بود.!ـ دقت شود ـ
همین اشکال در مورد قضیه حضرت ابراهیم و لوط نیز به ایشان 
وارد است با توجه به اینکه ایشان جل آیات وارده درباره مالئکه را از 
قبیل تمثل در ماجرای مریم دانست!ـ یعنی اگر آن مهمانان یا مردان 
ــکل یافته در ذهن ابراهیم  در عالم خارج نبودند و تنها صورت هایی ش
و لوط بودند چه جایی داشت که همان صورت ها به عنوان فرستادگان 
ــوند؟! و دروغ بود که از قول آن  ــه ابراهیم و لوط معرفی ش ــد ب خداون

صور ذهنی گفته شود: 
«إِنَّا أُرسلنَا إِلَی قَومِ لُوط» چرا که در واقع مالئکه مجرد از مکان 
و زمان بنا بر مبنای صاحب المیزان مأمور عذاب قوم لوط شده بودند 

و نه آن صورت   های محصور در ذهن ابراهیم ! دقت شود.
ــترک بین جریان مریم و ابراهیم و  ــکال که مش عالوه بر این اش
لوط علیهم السالم است، در خصوص قضایای حضرت ابراهیم و لوط، 
ــکاالت و سیع تری پیدا می   کند چون در این دو  این توجیه المیزان اش
ــخاص دیگری آن موجودات را  ــخص معصوم اش ماجرا اوال غیر از ش
ــت بلکه سخن از  ــخن از رؤیت و مکالمه نیس می   بینند و ثانیا تنها س
ــیاء خارجی حقیقی چون گوساله بریان نیز در میان ماجرا می  باشد.  اش

حال باید پرسید:
وری ذهنی بودند؟!  آیا آن مالئکه برای ساره نیز تنها صُ

پس چگونه ساره سخن صور ذهنی ابراهیم را می   شنید که وی را 
به اسحاق بشارت می  دادند؟!یا این که هم زمان برای هر دوی ایشان 
ــود؟! آن هم فیلمی که نه  ــان در حال نمایش ب یک فیلم ذهنی یکس
تنها صدا و تصویر بازیگرانش (مالئکه) را می  شنیدند و می  دیدند بلکه 
ــان را داشتند و با آنها سخن می  گفتند  بازیگران نیز صدا و تصویر ایش

و پاسخ می  شنیدند!!
ــاله بریان  آورد،  این که حضرت ابراهیم برای مهمانان خود گوس
یعنی برای صور ذهنی خود گوساله بریان آورد؟! یا گوساله بریان هم 

صورت ذهنی بود؟!
ــت دراز  ــاله بریان دس این که ابراهیم دید که آنها به طرف گوس
نمی کنند. یعنی دستان ذهنی آنهاـ موجود در خیال ابراهیم به گوساله 

حقیقی موجود در خارج نمی رسید؟!
ــرت، تمامی آن قوم  ــته از آن حض ــان قوم لوط، آیا گذش در جری

نابکار نیز تنها در ذهن خود جوانانی زیبا رو  دیدند؟!
ــوط آمدند یعنی آن تمثل  ــم تنها وقتی دیدند که به خانه ل آن ه
ــان اتفاق افتاد و إال  ذهنی به قول المیزان تنها در خانه لوط برای ایش

 المیزان اساسـاً منکر این است 
کـه بشـرى در عالـم خـارج در 
مقابـل حضـرت مریم ایسـتاده 
باشدچه تنها صورتا و چه صورتا 
و سـیرتا با هم و جایگاه صورت 
آن بشـر را تنهـا در ذهن مریم 
مى   دانـد و نه در خارج از ذهن او 

و در عالم واقع.
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ــی در خانه لوط  ــًا موجود قابل رؤیت حقیقت
نبود؟!

آیا این که لوط به ایشان گفت آن هم 
ــت: اینها مهمان من هستند  ــاره دس با اش
پس مرا پیش مهمانانم ضایع نکنید یعنی 
صور ذهنی من و شما، مهمان من هستند 
ــن و خودتان  ــور ذهنی  م ــرا پیش ص و م

ضایع نکنید؟!
صرف نظر از همه اینها و در پاسخ به 
ــه همه این لوازم  ــی که احیانا ملتزم ب کس
شود! این سوال اساسی پیش می  آید که آیا 
خداوند حکیم با بندگانش این گونه سخن 
ــه الفاظ چنین  ــی از آن گون ــد یعن می  گوی

معانی را قصد می  کند؟! 
ــان  ــد مبنایی که انس ــه نظر می  رس ب
ــوازم محیر  ــور به پذیرش چنین ل را مجب
ــد حکیم  ــیر کالم خداون ــی در تفس العقول

سازد قابل تجدید نظر جدی است!
صرف نظر از همه این اشکاالت باید 
توجه داشت قول به تمثل به معنای تصور 
ــن، به عنوان دلیلی بر تجرد متمثل  در ذه

ــت جسم نیز می  تواند به این  ــد چرا که بدیهی اس قابل طرح نمی باش
معنا در ذهن دیگری متمثل شود. در واقع معنا کردن تمثل به آنگونه 
که از المیزان نقل شد تنها به هدف خدشه در استدالل به آیه شریفه 
در جهت اثبات جسمانیت جبریئل است نه اینکه خود دلیلی باشد برای 

اثبات تجرد وی.

نتیجه
ــی آیه ۱۷ مریم و  ــوی تمثل و نیز قرائن داخل ــق معنای لغ مطاب
آیات دیگری که حکایت تمثل بعضی مالئکه را بیان کرده اند، معلوم 
ــکل  ــود که جبرئیل و آن مالئکه ، حقیقتا و در عالم خارج به ش می  ش
انسان هایی ظاهر شده اند که نه تنها برگزیدگانی چون ابراهیم و لوط و 
مریم، و نیز ساره آنها را دیده اند و سخنشان را شنیده اند و با آنها سخن 

گفته اند، بلکه نابکارانی چون قوم لوط نیز آنها را دیده اند.
تفسیر المیزان تمثل را مربوط به عالم ذهن و نه عالم عین گرفته 
ــه را به معنای ادراک ذهنی آنها به  ــایر مالئک و لذا تمثل جبرئیل و س
ــکل بشر از سوی مریم و ...دانسته است، نه اینکه حقیقتا موجودی  ش

قابل رؤیت در عالم خارج شکل گرفته باشد.
دالیل تفسیر المیزان به لحاظ لغوی و به لحاظ قرائن داخلی آیه 
ــاله تمثل، مخدوش  ــایر آیات حکایت گر مس ۱۷ مریم و نیز قرائن س
است و به نظر می  رسد عاملی که موجب این تفسیر نادرست از مسأله 
ــایر مالئکه شده است، همان اعتقاد فلسفی مولف  تمثل جبرئیل و س

مبنی بر تجرد مالئکه از مکان و زمان است.
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ــتان قدس رضوی،  بنیاد پژوهش  های آس

۱۴۰۸ق.
ــی الکافیة، رضی  ــرح الرضی عل ـ ش
ــترابادی,  ــن اإلس الدین محمد بن الحس

تهران, مؤسسة الصادق, ۱۳۹۵ق.
ــن مکرم  ــرب، محمد ب ــان الع ـ لس

ابنمنظور, قم, أدب الحوزة, ۱۴۰۵ق.
العربیة، رشید الشرتونی,قم,  ـ مبادئ 

دار الذکر, ۱۴۱۷ق.
ــیر القران،  ــان فی تفس ـ مجمع البی
ــی، ، تهران،  ــن الطبرس الفضل بن الحس

ناصر خسرو.
ــة، أحمد بن  ــس اللغ ــم مقایی ـ معج

فارس زکریا، قم، مکتبة اإلعالم اإلسالمی، ۱۴۰۴ق.
ــد الراغب  ــین بن محم ــران، الحس ــی غریب الق ــردات ف ـ المف

اإلصفهانی, دفتر نشر الکتاب, ۱۴۰۴ق.
ـ المیزان فی تفسیر القران، محمد حسین طباطبائی، قم ، مؤسسة 

النشر اإلسالمی، ۱۴۱۷ق.

پى نوشت ها:
۱ . مریم/۱۶ـ ۱۹.

۲ . معجم مقاییس اللغة، ج۵، ص۲۹۶
۳ . المفردات، ص۴۶۲.

۴ . تاج العروس، ج ۱۵، ص ۱۸۲.
۵ . لسان العرب، ج۱۱، ص۶۱۲.

۶ . همان، ج۱۴، ص۴۱۵.
۷ . تاج العروس، ج۷، ص۱۱۰.

۸ . معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۳۱۹.
۹ . مبادئ العربیة ، ج۴، ص۲۴۴.

۱۰ . شرح الرضی علی الکافیة، ج۴، ص۱۸۳.
۱۱ . التبیان، ج۷، ص۱۱۴.

۱۲ . روض الجنان، ج ۱۳، ص۶۵.
۱۳ . مجمع البیان، ج۶، ص۷۸۳.
۱۴ . لسان العرب، ج۱۱، ص۶۱۴.

۱۵ . هود/۶۹ـ۷۳. 
۱۶ . هود/۷۷ـ۷۹.

۱۷ . المیزان، ج۱۴، ص۳۵.
۱۸ . همان، ص۳۶.

۱۹ . همان.
۲۰ . المیزان، ج۷، ص۲۳.
۲۱ . همان، ج۱۷، ص۱۳.

۲۲ . تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۶.
۲۳ . ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص۷.

تفسـیر المیزان تمثـل را مربوط 
بـه عالم ذهـن و نه عالـم عین 
گرفتـه و لـذا تمثـل جبرئیـل و 
سایر مالئکه را به معناى ادراك 
ذهنى آنها به شکل بشر از سوى 
مریم و ...دانسته است، نه اینکه 
حقیقتا موجـودى قابل رؤیت در 

عالم خارج شکل گرفته باشد.
دالیل تفسـیر المیـزان به لحاظ 
لغـوى و به لحـاظ قرائن داخلى 
آیه 17 مریم و نیز قرائن سـایر 
آیـاِت حکایت گر مسـاله تمثل، 
مخدوش است و به نظر مى  رسد 
عاملـى کـه موجب این تفسـیر 
نادرست از مسأله تمثل جبرئیل 
و سـایر مالئکـه شـده اسـت، 
همان اعتقاد فلسفى مولف مبنى 
بر تجرد مالئکه از مکان و زمان 

است.
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 مساله تحول در علوم انسانی غربی و بازگشت به علوم انسانی 
ــالمی اگر به درستی مورد مداقه قرار گیرد و به میدان بحث   های  اس
ــوز کشانده شود، می  تواند منشأ  عمیق و بدون مالحظات حقیقت س
برکات فراوانی در عرصه فکر و فرهنگ کشور باشد و فرماندهان و 
سربازانی مسلح به سالح عقالنیت و معنویت را برای آینده کشور و 

انقالب تربیت نماید. 
ــانی اسالمی، مستلزم  ــانی غربی به علوم انس عبور از علوم انس
ــا حتما این حرکت، عقیم و  ــت که بدون آنه پیش نیازهایی چند اس
ــرح زیر  یا کم ثمر خواهد ماند. این پیش نیازها به طور اجمال به ش

است: 

1. فهم غرب و مدرنیته 
ــا وصف غربی یاد می  کنیم اما  ــانی موجود ب همگی از علوم انس
ــته در این وصف غربی  ــفانه قبل از این که کند و کاوی بایس متاس
ــیم، سریع به سراغ وصف اسالمی و روند اسالمی کردن  داشته باش
ــانی  می  رویم، غافل از آن که بدون فهم بنیان   های غربی علوم انس
ــی آن هرگز به  ــفی و تاریخ ــتگاه  های نظری و فلس موجود و خاس

مقصود اسالمی کردن به معنای واقعی کلمه نائل نخواهیم شد. 
امیر المؤمنین علیه السالم فرمود : واعلموا انکم لن تعرفوا الرشد 

حتی تعرفوا الذی ترکه۱
ــانی نیز مستلزم فهم کلیت غرب   و فهم وصف غربی علوم انس
ــت و در  ــه اس ــد و مدرنیت جدی
ــد عرض کنم که  این زمینه بای
ــری کنونی ما فاقد  منظومه فک
ــت  ــی عمیق از مدرنیته اس درک
ــره تفکیک  ــان در چنب و همچن
ــطحی مدرنیته  غیر اصولی و س
خوب و مدرنیته بد گرفتار است. 
ــا همچنان مایلیم غرب مدرن  م
را موجودی بی روح و مکانیکی 
ــه راحتی اجزای آن  ببینیم که ب
ــت و  ــل تفکیک اس ــم قاب از ه
ــالق و بعضی  ــی المثل ما اخ ف
ــی مدرنیته را و  از وجوه فرهنگ
ــانی آن را بد  اخیرا هم علوم انس
ــی و اما علوم و تکنولوژی  و منف
و ساختار  های معیشتی و سیاسی 
ــی آن را مثبت و بلکه  و اجتماع
کمال یافته صور تمدنی پیشین 

می  دانیم.
ــچ مخالفتی  ــه بنده هی  البت
ــوم و تکنولوژی - ــذ عل ــا اخ ب

ــیاری از   های مدرن و حتی بس
ساختار  های سیاسی و اجتماعی 

ــرایط  و اقتصادی و فرهنگی آن ندارم و بلکه این امر را اغلب در ش
کنونی الزم و اضطراری می  بینم اما این بدان معنا نیست که در مقام 
ــته و یا بی  نظر و عقیده، باب بحث و گفتگو را هم در این مورد بس

ــت بدانم. پذیرش نظری  خاصی
ــی  ــه را حت ــادی مدرنیت و اعتق
ــا در بخش علوم طبیعی و  صرف
تجربی و تکنولوژی و ساختار-
 های مادی و معیشتی آن آفتی 
عقیده  ــوص  خل ــرای  ب مهلک 
ــا عده  دینی می  دانم که ای بس
ــه ارتداد عقیدتی  ای را به ورط
ــوق خواهد داد و در بهترین  س
ــرایط، انفعال فکری و روحی  ش
ــلطه  در برابر مدرنیته و نظام س
ــول آن نتیجه حتمی آن  محص

است. 
ــی و روانی  ــیطره ذهن  س
ــب  ــط عق ــاله غل ــورت مس ص
ــرق و جهان اسالم،  ماندگی ش
ــرفته گی غرب که گویا  و پیش
ــد آبادی  ــید جمال الدین اس س
ــت، از  از اولین قائالن به آن اس
مهمترین موانع هر گونه تحول 
ــای مختلف  ــت درعرصه   ه مثب
اعتقادی و نظری است که باید 
به حساب آن رسید و با بحث و 
ــان داد که ما یک  استدالل نش

صد سال است حول و حوش یک صورت مساله غلط، در حال تکاپو 
و ارائه راه حل و جواب هستیم.

ــه از مبادی  ــی عمیق و همه جانب ــیدن به فهم ــا بر این رس بن
ــه را که منجر به بر آمدن علوم  ــه   های تاریخی مدرنیت نظری و ریش
ــاختار  های فرهنگی و اجتماعی  و تکنولوژی مدرن و به دنبال آن س
ــی و اقتصادی مدرن و از جمله علوم انسانی غربی و مدرن  و سیاس
ــای تحول در علوم  ــت، یکی از ضروری ترین پیش نیاز  ه ــده اس ش

انسانی است.

2. فهم ماهیت نظام تعلیم و تربیت جدید 
ــام تعلیم و تربیت  ــانی غربی جدا از کلیت نظ ــاله علوم انس مس
ــاس اگر پیش از پرداختن به علوم  ــت. بر این اس جدید و مدرن نیس
انسانی به درکی صحیح و عمیق از این نظام و ایده   های خوابیده در 
پس آن برسیم، معضل علوم انسانی مدرن را بهتر خواهیم شناخت.
ــی بر علم  ــم و تربیت مدرن مبتن ــال نظام تعلی ــه عنوان مث  ب
معطوف به قدرت و اقتدار است، یعنی همان جمله معروف بیکن که 
ــه یک نظام تعلیم و تربیت  ــت» در حالی ک گفت: «دانش قدرت اس

منظومـه فکـرى کنونى 
مـا فاقـد درکـى عمیق 
و  اسـت  مدرنیتـه  از 
چنبـره  در  همــچنـان 
تفکیـک غیـر اصولى و 
سطحى مدرنیته خوب و 
مدرنیته بد گرفتار است. 
ما همچنان مایلیم غرب 
مـدرن را موجـودى بى 
روح و مکانیکـى ببینیـم 
که بـه راحتى اجزاى آن 
از هم قابل تفکیک است 
و فـى المثل مـا اخالق و 
بعضى از وجوه فرهنگى 
مدرنیتـه را و اخیـرا هم 
علـوم انسـانى آن را بد 
و منفـى و امـا علـوم و 
تکنولـوژى و سـاختار-

 هاى معیشتى و سیاسى 
و اجتماعـى آن را مثبت 
و بلکـه کمال یافته صور 
تمدنى پیشین مى  دانیم.

 سـیطره ذهنى و روانى 
غلـط  مسـاله  صـورت 
شـرق  ماندگـى  عقـب 
و  اسـالم،  جهـان  و 
پیشـرفته گـى غرب که 
گویا سـید جمال الدین 
اولیـن  از  آبـادى  اسـد 
قائـالن به آن اسـت، از 
مهمترین موانع هر گونه 
تحـول مثبت درعرصه -

 هـاى مختلف اعتقادى و 
نظرى اسـت که باید به 
حسـاب آن رسـید و بـا 
بحث و اسـتدالل نشان 
داد که ما یک صد سـال 
است  حول و حوش یک 
صورت مسـاله غلط، در 
حـال تکاپـو و ارائه راه 

حل و جواب هستیم.
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دینی، مبتنی بر علمِ معطوف به 
ــت  ــیت در برابر خداوند اس خش
ــی  که خداوند فرمود: انما یخش
ــاء۲، و امیر  ــن عباده العلم اهللا م
فرمود:  ــالم  المؤمنین علیه الس
غایة المعرفة الخشیة۳. از همین 
ــت که تقریبا هیچ دانش  رو اس
آموز نظام تعلیم و تربیت جدید 
ــخ به این سئوال که چرا  در پاس
درس می  خوانی به شما نخواهد 
گفت برای اینکه مؤمن و موحد 
برای اینکه  بلکه می  گوید  شوم 
ــل و  ــدس و وکی ــر و مهن دکت
خلبان و ... شوم و خالصه شغل 
ــان داری پیدا کنم و در  آب و ن
ــت می  گوید برای  ــن حال بهتری
اینکه به جامعه ام خدمت کنم، 
ــرفت مادی جامعه  یعنی به پیش

کمک کنم.
ــم و تربیت  ــه نظام تعلی  بل
جدید و غربی می  خواهد انسانی 
ــازد که در بهترین حالت به  بس
کار توسعه مادی جامعه آن هم 
با مالک   های کامال غربی بیاید 
ــه می  خواهد به  ــانی ک و نه انس

ــد و در عین  ــت برس هدف خلقت که عبودیت و تقرب به خداوند اس
حال از معیشت و زندگی مادی متعادل که بستری برای آن عبودیت 

باشد نیز غافل نشود. 
ــدرن از آغاز  ــم و تربیت م ــکاالت مهم نظام تعلی ــر اش از دیگ
ــگاه، توجه تام و تمام به علل و اسباب عادی  ــه تا پایان دانش مدرس
ــتن  ــکوت گذاش ــا و انکار و یا حداقل غفلت و مس ــادی پدیده ه و م
مسبب االسباب و خداوند متعال است و این اشکال منحصر به علوم 
ــز قویا وجود دارد.  ــه در علوم طبیعی و تجربی نی ــانی نبوده بلک انس
ــد صریحا انکار  ــی و تربیتی حتی اگر خداون ــلوک تعلیم در چنین س
ــود، پس از مدتی توجه به خداوند  ــود و تنها مسکوت گذاشته ش نش
ــود. گویا هر  از فکر و دل دانش آموزان و دانش جویان زدوده می  ش
ــتر می  شود، زمینه غفلتش از  ــباب عادی بیش قدر اطالع آدمی از اس
ــود و شاید سر این که  ــبب االسباب و سبب ساز فراهم تر می  ش مس
اهل بیت علیهم السالم در تبیین پدیده   های طبیعی و مادی کمتر به 

علل و اسباب عادی پرداخته اند 
ــت و تدبیر  ــته بر ربوبی و پیوس
ــرده اند، همین  خداوند تکیه ک
ــت، همان گونه  مساله بوده اس
که سلوک قرانی نیز چنین است 
ــال زراعت و رویش گیاه را  و مث
ــبت می  دهد نه به  به خداوند نس
کشاورز و یا قوانین خاک و آب: 
افرایتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه 
ــون۴؟ و یا مثال  ــن الزارع ام نح
ــر از ما پرورش یافتگان نظام  اگ
ــند  ــم و تربیت مدرن بپرس تعلی
ــقوط پرندگان  ــه چیز مانع س چ
ــرواز می  کنند،  ــمان پ که در آس
بال می  گشایند،  بال می  بندند و 
ــد، ما بالفاصله به تبیین  می  باش
علل عادی آن و قوانین فیزیکی 
ــه که در جای خود  در این زمین
باشد  ــت هم  ممکن است درس
می  پردازیم اما در سلوک علمی 
ــه گونه دیگری  ــاله ب قران، مس
ــت و قران یک سره به سراغ  اس
ــق همه قوانین  ــد که خال خداون
ــه ای  ــت و لحظ ــباب اس و اس
ــتی فارغ  ــم و هس ــر عال از تدبی
ــی  رود و متذکر به  ــود، م نمی ش

وجود و سببیت او می  شود:
 مقَهرِ فَوی  أَولَم یروا إِلَى الطَّ
 نه ــکُ سما یم ن افَّات ویقْبِضْ صَ

از مبـادى  یکـى دیگـر 
الحادى و بسیار مسموم 
تعلیـم  نظـام  نظـرى 
ایـن  مـدرن  تربیـت  و 
اسـت کـه بـا ارائه یک 
نظریـه جعلـى در بـاب 
منشـأ ظهور و بروز علم 
و تمـدن، منشـأ علـوم 
و  ذهـن  را  مدنیـت  و 
تجربه مسـتقل بشـرى 
دانسـته که با جهالت و 
توحـش و صباوت و غار 
نشـینى،آغاز و در یـک 
سـیر تدریجـى و خطى 
رو به باال با پشـت سـر 
گذاسـتن اعصـار حجر 
و مفـرغ و آهن به عصر 
تکامل  کنونـى کـه اوج 
اسـت.  رسـیده  اسـت 
مدرنیتـه بـا ایـن نـگاه 
تاریخى خود اوال خداوند 
و ربوبیت او و نقش انبیا 
را از تاریـخ حذف و ثانیا 
موتور محـرك تاریخ را 
به ابزار سـازى و سوائغ 
مـادى تنزل داده اسـت 
و انسـان را حیوان ابزار 
ساز قلمداد کرده است.

از دیگر اشـکاالت مهم 
نظـام تعلیـم و تربیـت 
از آغاز مدرسـه  مـدرن 
تا پایان دانشگاه، توجه 
تـام و تمـام بـه علل و 
اسـباب عـادى و مادى 
پدیده هـا و انـکار و یـا 
حداقل غفلت و مسکوت 
مســـبب  گذاشـــتن 
خداونـد  و  االسـباب 
ایـن  و  اسـت  متعـال 
اشکال منحصر به علوم 
انسـانى نبـوده بلکه در 
طبیعـى و تجربى  علوم 
نیز قویا وجـود دارد. در 
چنین سـلوك تعلیمى و 
تربیتى حتى اگر خداوند 
انکار نشـود و  صریحـا 
تنها مسـکوت گذاشـته 
مدتـى  از  پـس  شـود، 
توجه بـه خداوند از فکر 
و دل دانـش آمـوزان و 
زدوده  جویـان  دانـش 

مى  شود. 

52

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



۵ یرصٍء بی لِّ شَ ِنَّه بِکُ إِالَّ الرحمن إ
ــام تعلیم و تربیت  ــه خروجی نظ ــرار این ک ــاید یکی از اس و ش
ــود و علی الظاهر  ــه در آن خداوند صریحا انکار نمی ش ــا با این ک م
ــمت المذهبی و  ــود، تمایلش به س ــر حرف الحادی زده می  ش کمت
ــلوک  ــت، همین س ــدن اس ــتر از دیندار ش فاصله گیری از دین بیش
علمی سکوالری باشد که نه با انکار صریح خداوند بلکه با مسکوت 
ــتن آن و پرداختن به علل و اسباب عادی و ظاهری به تدریج  گذاش
ــیان حضرت حق را در فکر و  از اذهان، خدا زدایی می  کند و بذر نس

دل آنان می  نشاند.
ــر از مبادی الحادی و  ــاله که بگذریم یکی دیگ ــن دو مس  از ای
بسیار مسموم نظری نظام تعلیم و تربیت مدرن این است که با ارائه 
یک نظریه جعلی در باب منشأ ظهور و بروز علم و تمدن، منشأ علوم 
ــته که با جهالت و  ــری دانس ــتقل بش و مدنیت را ذهن و تجربه مس
ــینی،آغاز و در یک سیر تدریجی و خطی  توحش و صباوت و غار نش
ــت سر گذاستن اعصار حجر و مفرغ و آهن به عصر  رو به باال با پش
کنونی که اوج تکامل است رسیده است. مدرنیته با این نگاه تاریخی 
ــا را از تاریخ حذف و ثانیا  ــود اوال خداوند و ربوبیت او و نقش انبی خ
موتور محرک تاریخ را به ابزار سازی و سوائغ مادی تنزل داده است 
ــان را حیوان ابزار ساز قلمداد کرده است. در حالی که از منظر  و انس
قران، تاریخ بشری نه با جهل که با علم آغاز می  شود و اولین انسان 
ــت معصوم خداوند  ــین که خلیفة اهللا و حج ــی غار نش نه یک وحش
ــت و به دلیل نائل شدن به مقام تعلم اسماء از ناحیه خداوند  بوده اس
ــامل همه علوم مادی و معنوی بوده است، مسجود فرشتگان  که ش
ــم و هدایت   های انبیاء الهی  ــود. موتور محرک تاریخ هم تعالی می  ش
ــم تالش   های بی وقفه  ــه در نقطه مقابل آن ه ــت که البت بوده اس
ــیطان بوده است که این تقابل مهمترین  جریان باطل به رهبری ش

رویدا  های تاریخی را شکل می  داده است. 
ــیر تدریجی پیشرفت  ــاید هیچ نظریه ای به اندازه نظریه س ش
ــیس و سیر علوم و تمدن  ــیری کامال سکوالر از تاس تاریخ که تفس
ــد. نظریه ای که  ــط غربزدگی کمک نکرده باش ارائه می  دهد، به بس
ــت و کمتر  ــورد قبول همگان اعم از ملحدان و مؤمنان اس ــروز م ام

کسی یافت می  شود در آن خدشه ای نماید. 
ــتن نقدی عمیق و فارغ از سیطره مشهورات  در هر صورت داش
غلط زمانه، از نظام تعلیم و تربیت مدرن و به دنبال آن علوم انسانی 
ــی مقدمه ای ضروری برای هر گونه تحول در جهت  و تجربی غرب

نزدیک کردن این نظام و علوم آن به مبانی اسالمی است. 

3. فرار از علوم انسـانى غربى و رفتن به دامن فلسفه و 
عرفان یونانى؟! 

ــانی غربی این  از نکات قابل تامل در بحث تحول در علوم انس
ــفه و حکمت متعالیه و یا  ــت که کسانی توصیه به رجوع به فلس اس
فلسفه اشراق می  کنند و خالصه در پی تدوین علوم انسانی اسالمی 
ــاس مبانی فلسفه و عرفان یونانی هستند و این به قول عربها  بر اس
ــه همانجا باز  ــت. یعنی می  خواهیم دوباره ب ــی ما فر منه اس کر عل

ــتدل و قویا  ــاس یک دیدگاه مس گردیم که از آن گریخته ایم. بر اس
ــفه موجود موسوم و مسمی به اسالمی چه  قابل بحث و گفتگو، فلس
از نوع مشائی و چه اشراقی و چه حکمت متعالیه که عرفان یونانی را 
نیز در بر دارد، فاقد خاستگاه دینی و اسالمی بوده و محصول غرب 
باستان است که با مساعی امویان و عباسیان به جامعه اسالمی نفوذ 
داده شد و بیت الحکمة مأمونی برای بستن درب بیت العترة تاسیس 

شد. و این واقعیت تاریخی حتی 
ــی از بزرگان  مورد اعتراف برخ
معاصر اهل فلسفه است.۶ حتی 
ــی عمیق از  ــه یاب در یک ریش
ــری مدرنیته می  توان  مبانی نظ
ــفه  رد پای آنها را در مبانی فلس
ــه اعتقاد برخی  یونان یافت و ب
ــان، غرب جدید  از غرب شناس
ــدوام منطقی  ــا ت و مدرن اساس
همان فلسفه سقراط و ارسطو و 
افالطون است. حتی اگر در این 
تفسیر از پیوند وثیق بین فلسفه 
ــه  بتوان خدش یونان و مدرنیته 
کرد، در این وجه مشترک هر دو 
ــت از خود بنیادی  که عبارت اس
معرفتی و علمی و عقیدتی و بی 
ــی و هدایت   های  ــازی از وح نی
ــه ای  ــمانی، نمی توان خدش آس
ــن وجود چگونه  وارد کرد. با ای

ــت به  ــطوئیات و افالطونیات و افلوطینیات دس ــم با ارس می  خواهی
ــیاری از نام آوران کنونی  ــالمی بزنیم. بس ــانی اس تدوین علوم انس
ــفه یونان و حکمت  ــت که با فلس ــگاه سالهاس عرصه حوزه و دانش
متعالیه حشر و نشر دارند و بسیاری از امکانات آموزشی و انتشاراتی 
را در اختیار داشته اند و حتی در سال  های آغازین پیروزی انقالب به 
ــگاه و علوم انسانی رفتند اما چرا تاکنون  سراغ اسالمی کردن دانش
ــته است؟ به نظر حقیر با منطق و  ثمره مطلوب و قابل اعتنایی نداش
ــی فلسفی اساسا نمی توان مشکل حاد و اساسی ای را  معرفت شناس
ــطحی و قابل  ــانی مدرن و غربی پیدا کرد و تضادها س در علوم انس

اغماض خواهد بود. 
ــاده انگارانه با این چند جمله طومار  بنده در اینجا نمی خواهم س
فلسفه و عرفان را در هم پیچیده باشم اما همه دوستان و مخاطبان 
این نوشتار را به تامل در مبادی و مبانی و به خصوص نتایج حاصله 
از فلسفه و عرفان مصطلح اسالمی فارغ از سیطره تبلیغاتی و رسانه 
ــر  ــود فرا می  خوانم و از همگان می  خواهم که یک بار از س ای موج
ــش گری و تحقیق و نه از سر تقلید و ارادت به بزرگان صاحب  پرس
نام این عرصه که متاسفانه عرصه را بر روحیه تحقیق در این زمینه 
ــراغ حرفها و اعتقادات نهایی فالسفه و عرفا رفته  بسته است، به س

شـاید هیـچ نظریـه اى 
بـه انـدازه نظریه سـیر 
پیشـرفت  تدریـجــى 
تفسـیرى  کـه  تاریـخ 
از  ســـکوالر  کامـال 
تاسیس و سـیر علوم و 
تمدن ارائـه مى  دهد، به 
بسـط غربزدگـى کمک 
نکرده باشـد. نظریه اى 
کـه امـروز مـورد قبول 
همگان اعـم از ملحدان 
و مؤمنان اسـت و کمتر 
کسـى یافت مى  شود در 

آن خدشه اى نماید. 
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ــنجند تا میزان حقانیت  و آنها را به میزان برهان و قران و عترت بس
آنها روشن شود. 

به عنوان نمونه عرض می  کنم که عینیت خالق و مخلوق و نفی 
ــت و جهنم و یا تقلیل آن به امری مخلوق  آفرینش، جبر، نفی بهش
ــس آدمی، تعمیم نبوت و امامت، تقلیل وحی به فعالیتی منبعث از  نف
ذات آدمی، غلیظ ترین نوع پلورالیسم عقیدتی و دینی و نفی هرگونه 
مرزبندی بین حق و باطل ... از 
جمله حرف  های نهایی فلسفه و 
ــت و البته  عرفان موجود ما اس
اگر کسانی منکر این امر هستند 
پیشنهاد این است که باب بحث 
ــی کامال  ــو را در فضای و گفتگ
راحت و آزاد فارغ از جوسازی -

ــای تبلیغاتی باز کرده و اجازه   ه
ــک این موضوعات  دهند تک ت
ــته شود تا معلوم  به بحث گذاش
شود که آیا باید از علوم انسانی 
غرب مدرن به فلسفه و عرفان 
غرب قدیم پناه ببریم یا آن که 
راه و گزینه دیگری در پیش رو 

داریم .

مبانـى  بـه  بازگشـت   .4
قـران و عترت و مرجعیت 

علمى ثقلین 
ــگامان بحث  ــی از پیش یک
ــام تعلیم و تربیت مدرن  نقد نظ
ــانی و تجربی آن،  ــوم انس و عل
ــی بود که  ــهید آوین مرحوم ش
ــس  ــان در پ ــفانه همچن متاس
ــینما و برنامه روایت  حجاب س
ــر توجهی به  ــح مانده و کمت فت
ــهید  بعد فکری و نظری این ش
ــان بی نظیر  که از غرب شناس
ــود. آوینی  روزگار ما بود، می  ش
ــوم مدرن در پرتو  ــانی و دیگر عل ــالح را بازنگری علوم انس راه اص
ــران و عترت می  داند. او می  گوید: «همه احکامی که امروز در  نور ق
ــانی به نام علم در سراسر جهان اشاعه می  یابد  کتاب   های علوم انس
مع االسف از ظلمات کنونی فرهنگ غرب منشأ گرفته است و راه جز 
ــتان نمی برد. بازنگری این احکام و گشودن حقایق در پرتو  به ترکس
نور قرآن و روایات قسمت اعظم از وظیفه  ای است که ما در جهاد 

اعتقادی بر عهده داریم.»۷
ــت به مرجعیت علمی و معرفتی ثقلین است.  بله تنها راه، بازگش
ــنتی و مدرن مان و فیلسوف و ضد  جامعه ما و دل  های ما اعم از س

ــل بیت علیهم  ــت و ارادت به قران و اه ــان مملو از محب ــفه م فلس
ــی بی انتها بر این نعمت بزرگ، اما  ــالم است و خداوند را سپاس الس
ــفانه این محبت با مرجعیت علمی و معرفتی قران و اهل بیت  متاس
علیهم السالم عجین نیست و منظومه فکری و معرفتی ما ملغمه ای 
از مرجعیت   های گوناگون است که از جمله آنها هم البته به درجاتی 
ــت. بسیاری از ما قرار و مدار  های علمی و معرفتی  قران و عترت اس
ــفه و عرفان یونانی زاده  مان را در جای دیگر با دیگران اعم از فلس
و یا علوم انسانی و طبیعی مدرن گذاشته ایم و چارچوب فکری مان 
ــکل داده ایم، آن گاه برخی از عناصر قرانی و روایی را هم به  را ش
ــت یا به غلط و یا از باب تیمن و تبرک در این پازل جا داده ایم  درس
ــده ایم یک مسلمان و شیعه صاحب اندیشه و فکر و دارای  و حاال ش

چارچوب فکری دینی! غافل از 
ــل کوتاه بر  ــه با یک تام این ک
اساس مبانی اصیل دینی متخذ 
ــران و روایات و نه متخذ از  از ق
ــهورات غلطی که همه فکر  مش
ــات قرانی  ــد آی ــم در ح می  کنی
ــتحکام دارند و حتی آیات و  اس
ــاس آنها  روایات هم باید بر اس
تفسیر شود، می  توان فاصله بین 
ــل بیت علیهم  ــا و قران و اه م

السالم را نشان داد. 
ــرای  ب گام  ــن  اولی ــا  ام و 
بازگشت به مرجعیت تام و تمام 
ــران و اهل بیت علیهم  علمی ق
شناسی  معرفت  تدوین  السالم، 
ــر آموزه   های ثقلین  ای مبتنی ب
ــی  ــت. در این معرفت شناس اس
باید به چند سئوال کلیدی پاسخ 

داده شود: 
ــور و بروز  ــأ ظه الف: منش
ــری  علم در تاریخ و جوامع بش

چه و چگونه بوده است؟ 
ــوان ذهن و  ب: قدرت و ت
ــد علم چه  ــری در تولی فکر بش
ــا امر  ــت و آیا اساس ــدار اس مق
تولید علم به انسانها واگذار شده 

است؟ 
ــم، منبع  ــد عل ــا تولی ج: آی
و  ــخص  مش ــتگاهی  خاس و 
ــا آن که نه  ــاری دارد و ی انحص
ــه محدودیت،  ــارغ از هر گون ف
ممکن است هر صاحب فکری 

خالـق و مخلوق  عینیت 
نفـى آفرینـش، جبر،  و 
نفـى بهشـت و جهنـم 
بـه  آن  تقلیـل  یـا  و 
نفـس  مخلـوق  امـرى 
آدمـى، تعمیـم نبـوت و 
امامـت، تقلیـل وحى به 
از ذات  فعالیتى منبعـث 
نوع  غلیـظ ترین  آدمى، 
و  عقیدتـى  پلورالیسـم 
نفـى هرگونـه  دینـى و 
مرزبنـدى بیـن حـق و 
باطل ... از جمله حرف-
 هـاى نهایـى فلسـفه و 
عرفان موجود ما اسـت 
کسـانى  اگـر  البتـه  و 
منکـر ایـن امر هسـتند 
این است که  پیشـنهاد 
بـاب بحـث و گفتگو را 
در فضایى کامال راحت و 
آزاد فارغ از جوسـازى -
 هاى تبلیغاتـى باز کرده 
و اجـازه دهنـد تک تک 
این موضوعات به بحث 
تا معلوم  گذاشته شـود 
شود که آیا باید از علوم 
انسـانى غرب مدرن به 
فلسـفه و عرفـان غرب 
قدیـم پناه ببریـم یا آن 
کـه راه و گزینه دیگرى 

در پیش رو داریم .

آوران  نـام  از  بسـیارى 
کنونـى عرصه حـوزه و 
سالهاسـت  دانشـگاه 
کـه بـا فلسـفه یونان و 
حکمت متعالیه حشـر و 
نشـر دارند و بسـیارى 
آموزشـى  امکانـات  از 
در  را  انتشـاراتى  و 
اختیار داشـته اند و حتى 
آغازیـن  سـال  هاى  در 
پیروزى انقالب به سراغ 
دانشگاه  کردن  اسالمى 
و علـوم انسـانى رفتند 
امـا چـرا تاکنـون ثمره 
مطلوب و قابـل اعتنایى 
نداشـته اسـت؟ به نظر 
حقیر با منطق و معرفت 
شناسـى فلسفى اساسا 
نمى توان مشـکل حاد و 
اساسـى اى را در علوم 
انسـانى مـدرن و غربى 
تضادهـا  و  کـرد  پیـدا 
سـطحى و قابل اغماض 

خواهد بود. 
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و هر گروه و ملتی منشأ تولید علم مطلوب و مشروع باشند؟
ــوم دینی با علوم  ــواالت فوق باید بین عل ــخ به س د: آیا در پاس

دنیایی فرق گذاشت یا نه و یا قائل به تفصیل در هر کدام شد؟ 
ه: نقش وحی در ارائه علم چگونه است؟ آیا وحی در ارائه علوم 
ــت یا نه بلکه اساسا شأن  ــتی هم مدخلیتی داشته اس مادی و معیش
وحی و انبیاء فراتر از مداخله در امور معیشتی انسانها و مقوالتی چون 
ــاورزی و دامداری و  ــازی و ارائه علومی چون معماری و کش ابزار س
ــیم  ــت. نهایت مداخله وحی در این موارد ترس ــت و ...بوده اس طباب
چارچوب  های ارزشی و مسائل حقوقی بوده است و این امور به عقل 

و تجربه بشری واگذار شده است؟
ـــ: عقل آدمی در تولید علم و معرفت چه جایگاهی دارد؟ اگر  ه
ــرود و در مقام تعارض بین  ــا کجا می  تواند پیش ب ــی دارد ت جایگاه
یافته   های عقالنی یا آموزه   های وحیانی چه باید کرد؟تفاوت رأی که 

در روایت از آن مذمت شده است با عقل در کجاست؟ 
و: نوع رابطه عقل با وحی چگونه است؟ آیا عقل مقدم بر وحی 
ــت و یا هم عرض او و یا متاخر از وحی و یا دانش آموز وحی و  اس

یا ...؟ 
ــن تقدم و تاخر  ــت حد و مرز ای ــر عقل مقدم بر وحی اس ز: اگ

کجاست؟ 
ــت؟  ــار دینی و غیر دینی بودن یک علم و معرفت چیس ح: معی
صدق و کذب (واقع نما بودن و یا نبودن) و یا شرط یا شروط دیگری 

نیز در کار است؟ 
ــود دارد و ما االن در  ــواالت دیگری که در این عرصه وج و س

صدد احصای همه آنها نیستیم. 
ــواالت فوق پاسخ هایی مبتنی بر  اما در هر صورت باید برای س
مبانی عقلی و نقلی معتبر فارغ از مشهورات آمیخته به خرافات غرب 
ــدی را برای تحول و  ــم و جدید ارائه دهیم و آنگاه گام  های بع قدی

رسیدن به علوم اسالمی برداریم.
ــم و موضع خود را  ــی گویی نکرده باش ــا برای این که کل و ام
ــواالت فوق  ــخ اجمالی برخی از س ــم به پاس ــخص تر کرده باش مش

می  پردازم:
۱. بر خالف تحلیل الحادی و سکوالر مدرن از چگونگی شکل 
گیری تاریخ تمدن و علوم معیشتی، تاریخ بشری با آدم علیه السالم 
ــت، آغاز می  شود و او  که معلَّم به همه علوم دینی و دنیایی بوده اس
ــی بر هدف آفرینش  ــیس تمدنی مبتن ــور تعلیم این علوم و تاس مام
ــان حضرت ادریس  ــود و این تمدن در زم ــت می  ش که عبودیت اس
ــکل کامل خود را با توجه به گسترش  ــت ش که چهارمین پیامبر اس

جمعیت در مناطق مختلف زمین پیدا می  کند. 
ــدون مداخله انبیاء  ــاله دارند که ب روایات ما تصریح بر این مس
ــیت امور خود و تداوم حیات مادی  ــر عاجز از تمش و تعلیم آنان، بش
ــری انبیاء بوده اند و این  ــاس معماران تمدن بش اش بود. بر این اس
ــأن انبیاء دخالت در این امور نبوده وساماندهی  ــهور که ش حرف مش
ــت، مبنایی  ــده اس ــری واگذار ش به امور مادی به عقل و تجربه بش

ــلم تاریخی و آیات و روایات است.  ــته و بر خالف واقعیات مس نداش
ــاس بنده تمدن مدرن را که البته با دستمایه قرار دادن  بر همین اس
ــوی آن محقق  ــمت و س علوم تمدن انبیایی و ایجاد انحراف در س
ــیر وحی و تمدن ترسیمی از سوی انببا می  دانم  ــد، انحراف از مس ش
ــوط الید بودن معصوم هرگز چنین تمدنی  و معتقدم با حضور و مبس
ــه در دوران ظهور و تمدن مهدوی  ــق نمی یافت همان گونه ک تحق

نشانی از آن نخواهد بود. 
ــروع و  ــح بر انحصار تولید علم مش ــات متعددی تصری ۲. روای
ــوب در کانون وحی دارند و همه علوم را توقیفی می  دانند. حال  مطل
ــکی و  ــاورزی و دامداری و پزش ــاله در علومی چون کش وقتی مس

ــت، بدیهی است در  .... چنین اس
ــی و مقوالت اعتقادی  علوم دین
ــان  ــی و اخالقی و انس و حقوق
ــی و  ــه شناس ــی و جامع شناس
سیاست و... توقیفی بودن آن به 

نحو اولی خواهد بود. 
ــوا  ــت اطلب ــلِ روای در مقاب
ــه ناظر به  ــم و لو بالصین ک العل
ــم آموزی  ــافت در عل ــد مس بع
است و به اشتباه به مفهوم منبع 
ــتن تحصیل و  ــاری نداش انحص
ــود، دهها  ــد علم معنا می  ش تولی
ــر انحصار منبع  روایت، فریاد گ
ارائه و تولید علم در کانون وحی 
شامل انبیاء و قران و آموزه   های 
ــالم است.  اهل بیت علیهم الس

مانند این روایات: 
ــول اهللا صلی اهللا  ــال رس ق

علیه و آله: 
ــب  العلم  فریضة علی   ۱. طل
ــم  من   ــوا العل ــلم  فاطلب کل  مس

مظانه  واقتبسوه  من  اهله۸ 
ــر  ه ــر  ب ــوزی   دانش آم ـ 
ــت ، پس   ــب  اس ــلمانی  واج مس
ــته اش   دانش  را از جایگاه  شایس
جویا شوید و از اهلش  برگیرید. 

ــا مدینة الحکمة وعلی   ۲. ان
ــا؛ ولن  توتی   ــن  ابی  طالب  بابه ب

المدینة اال من  قبل  الباب ۹
ــم  و امام   ــهر حکمت من  ش
ــالم در آن ؛ و  ــه الس ــی علی عل
ــی  جز از در وارد شهر  هرگز کس

نمی شود. 

پیشـگامان  از  یکـى 
بحث نقـد نظـام تعلیم 
و تربیت مـدرن و علوم 
انسـانى و تجربـى آن، 
مرحوم شهید آوینى بود 
کـه متاسـفانه همچنان 
در پـس حجاب سـینما 
و برنامـه روایـت فتـح 
مانـده و کمتـر توجهى 
بـه بعد فکـرى و نظرى 
این شـهید کـه از غرب 
نظیـر  بـى  شناسـان 
روزگار ما بود، مى  شـود. 
را  اصـالح  راه  آوینـى 
انسـانى  علوم  بازنگرى 
و دیگر علـوم مدرن در 
پرتو نور قـران و عترت 
مى  گویـد:  او  مى  دانـد. 
امروز  «همه احکامى که 
علـوم  کتاب   هـاى  در 
انسـانى به نـام علم در 
سراسـر جهان اشـاعه 
از  مع االسـف  مى  یابـد 
ظلمـات کنونـى فرهنگ 
غرب منشأ گرفته است 
و راه جـز به ترکسـتان 
نمى بـرد. بازنگـرى این 
احکام و گشودن حقایق 
و  قـرآن  نـور  پرتـو  در 
روایات قسمت اعظم از 
وظیفه اى است که ما در 
بر عهده  اعتقادى  جهاد 

داریم.»
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امیرالمؤمنین علیه السالم: 
ــا الناس  ! اعلموا ان  کمال  الدین  طلب  العلم  والعمل  به ...  ۳ـ ایه

والعلم  مخزون  عند اهله  وقد امرتم  بطلبه  من  اهله  فاطلبوه ۱۰ 
ـ مردم ! کمال  دین  در دانش جویی  و عمل  به  آن  است  و علم  نزد 
ــته اش ] جمع  است ، پس  شما موظف  به  طلب   اهلش  [حامالن  شایس

آن  از اهلش  هستید. 
۴. یا کمیل  ! ال تاخذ اال عنا تکن  منا 

ــارف  و اعتقادات  را] جز از ما [اهل بیت  ــل ! [علم  و مع ـ ای  کمی
علیهم السالم] مگیر تا از ما باشی . 

ــم  الّذی  هبط   ِّ العل ۵. أال ان 
لت  به   ــا فضّ ــه  آدم  و جمیع  م ب
ــم  النبیین  فی   ــون  الی  خات النبی
ــلین   عترة خاتم  النبیین  و المرس
محمد صلی اهللا علیه و آله فَأین َ 

یتاه ُ بکم  و أین  تذهبون ۱۱ 
ـ مردم ! آگاه  باشید که  همه  
ــه  آدم  با خویش   ــی  ک دانش های
ــمان  آورد و تمام  دانش  و  از آس
تا خاتم   ــران   پیامب فضیلت   های 
پیامبران صلی اهللا علیه و آله در 
خاندان  حضرت  محمد صلی اهللا 
علیه و آله به  ودیعت  نهاده  شده  
است ؛ پس  شما را چه  شده  است  

و به  کجا می  روید؟ 
امام باقر علیه السالم: 

ــل   کهی ــن   ب ــلمة  لس   ۶ـ 
ــرقا وغربا،  والحکم  بن  عتیبة: ش
ــا صحیحا اال  ــدان  علم فال تج
شیئا خرج  من  عندنا اهل  البیت۱۲ 
ــالم  ــام  باقر علیه الس ـ ام
ــلمة بن  کهیل  و حکم  بن   به  س
عتیبه  فرمود: به  شرق  عالم  روید 
یا به  غرب  آن ، دانش  صحیح  را 
جز در آنچه  از سوی  ما اهل بیت 
می  شود،  صادر  ــالم  الس علیهم 

نخواهید یافت . 
ــول  اهللا  عز وجل :  ۷. فی  ق
فلینظر االنسان  الی  طعامه  قال : 
قلت : ما طعامه ؟ قال : علمه  الذی  

یاخذه  عمن  یاخذه۱۳ 
ــالم  ـ از امام  باقر علیه الس
درباره تفسیر این  آیه  که  انسان  

ــالم فرمود: یعنی   ــد، امام علیه الس ــؤال  ش باید به  غذایش  بنگرد، س
ــرد [و آیا آن  منبع   ــی  می  گی ــرد که  علمش  را از چه  منبع  و کس بنگ

شایستگی  دارد یا نه ]. 
۸. کل  ما لم  یخرج  من  هذا البیت  فهو باطل۱۴ 

ــت ] از خاندان  وحی : بیرون   ــر آنچه  [علم  و معرفت  و حکم ـ ه
نیامده  باشد، باطل  و گمراهی  است . 

۹. یا یونس  ! ان  اردت  العلم  الصحیح  فعندنا اهل  البیت ، فانا ورثنا 
واوتینا شرع  الحکمة وفصل  الخطاب۱۵ 

ــتی ، منحصرًا  ــس ! اگر طالب  دانش  و معرفت  صحیح  هس ـ یون
نزد ما اهل بیت علیهم السالم است ؛ ما وارثان  حکمت  شرع  و فصل  

الخطاب  هستیم . 
۱۰. کذب  من  زعم  انه  یعرفنا وهو مستمسک  بعروة غیرنا۱۶ 

ــمانی  غیر از ما [در  ـ آن که  ادعای  معرفت  ما را دارد اما به  ریس
علم  و معرفت  و حکومت  و والیت  و...] چنگ  می  زند، دروغ  می  گوید. 

امام  کاظم علیه السالم:
ــاة اال بالطاعة، والطاعة بالعلم ، والعلم  بالتعلم ، والتعلم   ۱۱. ال نج

بالعقل  یعتقد، والعلم  اال من  عالم  ربانی ۱۷ 
ـ نجات  در گرو اطاعت  از خداوند و اطاعت  صحیح  در گرو علم  
است . علم  با آموختن  به  دست  می  آید و آموختن  با تعقل  قوام  می  یابد 

و علم  جز نزد عالم  ربانی  نیست . 
 و البته روایات معدودی چون خذ الحکمة و لو من اهل الضالل 
ــت سخن صحیح و حکیمانه ای  بدین مفهومند که گاهی ممکن اس
ــه نباید به دلیل  ــود ک ــرک و یا ضال و منافق صادر ش از فردی مش
ــود. و البته این اخذ حکمت از  ــرک آن انکار ش گوینده و مصدر مش
ــاس  ــرک و منافق، فرع بر بنای منظومه حکمی و علمی بر اس مش
منابع وحیانی و داشتن می زان تشخیص حکمت از غیر حکمت است 
نه آن که هر کسی قادر است بدون مقدمه به سراغ مشرک و منافق 
برود و سخنی حکیمانه را از میان انبوه سخنان باطل و جاهالنه آنها 

بیابد و اخذ کند.۱۸ 
ــک حجت باطنی خداوند در انسان است  ۳. عقل آدمی بدون ش
ــت به  و درک توحید و معرفت خداوند که گام آغازین دین ورزی اس
ــده است و حتی ما با عقلمان نیاز به نبوت و نیز شناخت  او واگذار ش
ــادق را از مدعی کاذب درک می  کنیم و از این جهت نحوی  نبی ص
ــت که عقل با توانایی در  ــدم بر وحی دارد اما این بدان معنا نیس تق
درک این امور خودکفا بوده و دیگر نیازی به منبعی ورای خود ندارد. 
ــل در درک امور بدیهی ای چون  ــت که اگر چه عق حقیقت این اس
ــن عدل  ــاع اجتماع نقیضین و بزرگتر بودن کل از جزء و یا حس امتن
ــتقل است اما در فراتر از بدیهیات حتما نیاز به معلم  و قبح ظلم مس
ــی جز وحی و حجج ظاهری الهی، شایستگی آموزش و  دارد و کس
ــاله توحید و معرفت اهللا  ــم عقل را ندارند. فی المثل اگر چه مس تعلی
امری عقلی است اما این معرفت و ارشاد به ادله عقلیِ توحیدحقیقی، 
ــالم ساخته نیست و البته  ــت انبیاء و اهل بیت علیهم الس جز از دس
ــی از یک معلم، آن را به  ــت که آموختن آموزه   های عقالن معلوم اس

قـرار  مـا  از  بسـیارى   
و  علمـى  مدار  هـاى  و 
در  را  مـان  معرفتـى 
جـاى دیگر بـا دیگران 
اعم از فلسـفه و عرفان 
یونانـى زاده و یـا علوم 
انسـانى و طبیعى مدرن 
گذاشـته ایم و چارچوب 
را شـکل  مـان  فکـرى 
آن گاه برخى  داده ایـم، 
از عناصر قرانى و روایى 
را هـم به درسـت یا به 
غلـط و یا از باب تیمن و 
تبرك در آن جا داده ایم 
یـک  شـده ایم  حـاال  و 
مسلمان و شیعه صاحب 
اندیشـه و فکر و داراى 
دینى!  فکـرى  چارچوب 
غافـل از این کـه با یک 
تامـل کوتاه بر اسـاس 
مبانى اصیل دینى متخذ 
و  روایـات  و  قـران  از 
نـه متخذ از مشـهورات 
غلطـى کـه همـه فکـر 
مى  کنیـم در حـد آیـات 
دارند  اسـتحکام  قرانى 
و حتـى آیـات و روایات 
هم باید بر اسـاس آنها 
تفسـیر شـود، مى  توان 
فاصله بین مـا و قران و 
السالم  علیهم  بیت  اهل 

را نشان داد. 
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دایره نقلیات و تعبدیات نمی برد 
ــی المثل  ــه ف ــه ک ــان گون هم
ــی ریاضی  ــوزش قواعد عقل آم
توسط یک معلم به مفهوم نقلی 
ــت. به  ــودن علم ریاضی نیس ب
ــی یونس بن  ــن خاطر وقت همی
ــن از امام کاظم علیه  عبدالرحم
الهی  توحید  ــد:  می  پرس السالم 
ــم؟ حضرت در  را چگونه بشناس

پاسخ فرمودند:
یا یونس، ال تَکونَن مبتدعا، 
 کتَر نمو ،لَکه هرأیب ر من نَظَ
 کتاب کتَر نمو ،هنبی أَهلَ بیت

 ۱۹.ر فَ ولَ نَبیه کَ اهللاِّ وقَ
ــم توحید و  «یونس! در عل
و  خداشناسی بدعت گذار مباش 
در این راه با پای خود گام مزن، 
ــده اش را به رأی  هر کس عقی
ــش برگزیند، هالک  و نظر خوی
خواهد شد و هر کس اهل بیت 
ــد و هر کس کتاب خدا و گفتار  پیامبرش را واگذارد گمراه خواهد ش

پیامبرش را وانهد کافر خواهد شد.»
اگر کسانی بر فهم مستقل عقل در همه مسائل اعتقادی (مانند 
ــفه مسلمان ادعا می  کنند)بدون نیاز به مراجعه به آموزه - آنچه فالس

ــه نوعی منکر ضرورت  ــی تاکید نمایند، ضمن آن که ب  های وحیان
ــل بیت علیهم  ــی وحی و قران و اه ــل و مرجعیت علم ــال رس ارس
السالم در امور اعتقادی شده اند، حتما قادر نخواهند بود مدرسه ای 
ــالم را سراغ دهند که با  ــه انبیاء و اهل بیت علیهم الس غیر از مدرس
خود بنیادی فکری و عقلی به توحید و دیگر معارف درست اعتقادی 
ــیده باشد. اگر کسانی مدعی باشند که مدرسه ارسطو و افالطون  رس
ــف و شهود افلوطین و ابن عربی به این معارف درست  و مکتب کش
ــیده اند آن گاه باید باب بحث را پیرامون تک تک آموزه   های این  رس
ــود و میزان قرابت یا غرابت آنها را با برهان و معارف  ــه گش مدرس

وحیانی نشان داد. 
سخن آخر در باب تحول در علوم انسانی این که باید به شدت 
از شتاب زدگی در این مساله اجتناب ورزید و تصور نشود که این امر 
ــنامه و تشکیل چند کمیته و تدوین چند متن و کتاب و  با چند بخش
حتی تشکیل نهاد و تشکیالتی ویژه این کار به فرجام شایسته خود 
خواهد رسید. ما در این باره نیازمند گفتگوها و مباحثه   های فراوان و 
تنقیح مبانی و مباحث هستیم . اکنون حتی بین آنان که بر ضرورت 
این تحول متفق هستند اختالف نظر  های فراوانی وجود دارد که باید 
ــید، در غیر این صورت هر گونه  ــبی پیرامون آن رس به تفاهمی نس
ــعار دادن بدون پشتوانه کار نظری شایسته نه  ــتابزده و یا ش اقدام ش

انسـانى  این تنها علوم 
و حتـى نظـام تعلیـم و 
تربیـت مـا نیسـت کـه 
یـا  و  سـیطره  تحـت 
شـدیدا متاثر از مدرنیته 
تمـام  بلکـه  اسـت. 
سـاختار  هاى و نهاد  هاى 
اجتماعـى و اقتصادى و 
فرهنگى و سیاسى ما به 
نحوى متاثـر از مدرنیته 
و تجـدد غربـى اسـت 
لذا بایـد واقع بینانه تر و 
سنجیده تر و متناسب با 
وسع نظرى و عملى و با 
در نظر گرفتـن تنگناها 
و عینیات تحمیل شـده 
موجـود در مسـیر ایـن 

تحول گام برداشت. 

ــت بلکه بر سرگشتگی و آشفتگی بیشتر  تنها نتیجه ای نخواهد داش
ــا منشأ بروز پاره ای مشکالت سیاسی و روحی و  می  افزاید و چه بس
روانی در دانشگاهها در بین اساتید و دانشجویان خواهد شد که نتایج 

خوبی را برای نظام نخواهد داشت. 
ــانی و حتی نظام تعلیم و تربیت ما نیست که  این تنها علوم انس
ــیطره و یا شدیدا متاثر از مدرنیته است. بلکه تمام ساختار- تحت س
ــی ما به  ــی و اقتصادی و فرهنگی و سیاس ــای اجتماع ــا و نهاد  ه  ه
ــذا باید واقع بینانه تر  ــت ل ــوی متاثر از مدرنیته و تجدد غربی اس نح
ــع نظری و عملی و با در نظر گرفتن  ــنجیده تر و متناسب با وس و س
ــن تحول گام  ــیر ای ــده موجود در مس تنگناها و عینیات تحمیل ش

برداشت. 
                                                          والسالم

پى نوشت ها:
۱ . نهج البالغة خطبه ۱۴۷

۲ . فاطر/۲۸ 
۳ . غرر الحکم/ ۶۳۵۹ 

۴ . واقعه/ ۶۳ و ۶۴
۵ . ملک/۱۹

ــه طباطبایی و آیت اهللا مصباح یزدی به این امر معترفند اگر چه معتقد و  ــوم عالم ۶ . مرح
مدعی اند که فلسفه پس از ورود به جهان اسالم در خدمت دین قرار گرفت. 

۷ . ر. ک به: مهدی نصیری، آوینی و مدرنیته، ص ۹۸ 
۸- وسائل  الشیعه  ۲۷/۲۸

۹- همان/ص  ۷۷
۱۰- همان/ص  ۲۴

۱۱- شیخ  مفید، االرشاد۱/ ۲۳۲
۱۲- وسائل الشیعة ج ۲۷/ ص  ۴۳

۱۳- همان/ص  ۶۵ 
۱۴- همان/ص  ۷۵
۱۵- همان/ص  ۷۱

۱۶- همان/ص  ۱۲۹
۱۷- همان/ص  ۱۸

ــفه از منظر قران و عترت،  ــتر مراجعه کنید به : مهدی نصیری، فلس ۱۸ . برای توضیح بیش
فصل: خاستگاه علم و حکمت کجاست؟ 

۱۹ . کافی ۱/ ۵۶
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7مقاله

آیت اهللا سید جعفر مرتضى عاملى
ترجمه: سید مهدى شاهچراغى
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اشاره
مطلب زیر ترجمه فصلى از کتاب «ابن عربى سـنى متعصب» اثر عالمه آیت 

اهللا سید جعفر مرتضى عاملى است که در لبنان به چاپ رسیده است. 

ــخنان او پیرامون آیه  ــتدالل می  کنند س ــیع ابن عربی به آن اس مهمترین دلیلی که بر تش
ــی) از اهل بیت علیهم  ــلمان محمدی (فارس ــخنان وی در مورد این که آیا س تطهیر و نیز س
ــد. وقتی به گفته های او رجوع می  کنیم در می  یابیم که او درصدد  ــالم هست یا نه، می  باش الس
ــالم نیست و از طرفی به نفی آن نیز می  پردازد. و نیز  اثبات عصمت برای اهل بیت علیهم الس
ــاقط کردن داللت آیه از تاثیر در تقویت  ــبت به س تالش می  کند تا بزرگترین حیله خود را نس
عقیده شیعه به کار برد و در این مسیر دو ادعای باطل مطرح می  کند که مخالف بداهت است 

و همگان به این نظریه ها می  خندند. آن دو نظر به این ترتیب است:
ــت بلکه جناب جعفر و سلمان  ــالم نیس اول: مقصود از اهل بیت، ائمه طاهرین علیهم الس

فارسی و تمامی فرزندان فاطمه سالم اهللا علیها  تا روز قیامت را نیز شامل می  شود.
همچنین ابن عربی سعی دارد میان اهل بیت و آل البیت فرق بگذارد. او ادعا می  کند: مراد 
ــند و شامل نیکان هر  ــول خدا صلی اهللا علیه و آله تا روز قیامت می  باش از آل، تمامی ذریه رس

امتی می  شود، و تأکید می  کند که هیچ کس با نظر او مخالفتی ندارد و مسأله اجماعی است!
ــر جلوگیری نمی کند و  ــرب خم ــرقت، زنا و ش دوم: آیه تطهیر از ارتکاب گناهان حتی س
کسی که این معاصی را مرتکب شود مستحق عقاب در این دنیا می  باشد، لکن این گناهان در 
ــان به پیامبر صلی  ــوند مانند گناهان اهل بدر. ایش آخرت اثری ندارند و مورد غفران واقع می  ش
ــبت می  دهند که: هرکاری می  خواهید بکنید، قطعا  ــخنی را نس اهللا علیه و اله برای اهل بدر س

شما بخشیده شده گانید.
ــه و نیز برای عمر بن خطاب، عصمت حقیقی را  ــل برای کوچکترین اولیای صوفی در مقاب
ــالم باالترین مراتب کرامت و پاکی را  ــمنان اهل بیت علیهم الس ادعا می  کند، بلکه برای دش
ــت که ما آنها را بدون  ــد. و کلماتی که در این گفتار می  آید توضیح این مطلب اس ــان می  کن بی

هیچ تعلیقی می  آوریم:

گناهان معصوم، بخشیده شده است!
۱. ابن عربی می  گوید: 

«بدان: از بندگان خدا کسانی هستند که خداوند ایشان را از میزان گناهانشان آگاه می  سازد 
ــدت حیا نسبت به خداوند به سراغ معاصی خود می  روند تا به سرعت توبه کنند.  ــان از ش و ایش
ــاهده آنها نجات می  یابند. هنگامی که  ــان می  ماند و آنها از تاریکی مش گناهان روی دوش ایش
ــن قبیل چیزها به جایگاه  ــوند. ای ــنه تبدیل می  ش توبه می  کنند معاصی بنابر آنچه بوده به حس
ایشان نسبت به خداوند ضرری نمی رساند. وقوع معاصی از باب هتک حرمت الهی نیست و به 
ر۱»، جلوتر  ــخن خداوند: « لیغفر لک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تأخّ قضا و قدر برمی گردد. س

بودن مغفرت را بر وقوع گناه می  رساند.
ــاند، وقتی قصد گناه  ــی دارد: یکی اینکه ذنوب را می  پوش ــن آیه در حق معصوم وجوه ای
ــت. یا اینکه عقوبت را  ــتور اس ــت نمی یابد. یعنی گناهان بر او مس هم می  کند به انجام آن دس
می  پوشاند پس باز هم گناهی به او نمی رسد، یعنی عقوبت ناظر به مواضع ذنوب است. خداوند 
ــاند. وجه  ــط مغفرت قبل از وقوع عقوبت و مؤاخذه، بر بندگانش می  پوش ــه می  خواهد توس آنچ

اول تمام تر است. 

مهمترین دلیلى که بر تشیع 
ابـن عربى به آن اسـتدالل 
مى  کنند سـخنان او پیرامون 
آیه تطهیر و نیز سخنان وى 
در مورد این که آیا سـلمان 
از اهل  محمـدى (فارسـى) 
بیت علیهم السـالم هسـت 
یـا نـه، مى  باشـد. وقتـى به 
گفته   هاى او رجـوع مى  کنیم 
در مى  یابیـم کـه او درصدد 
اثبـات عصمـت بـراى اهل 
بیت علیهم السـالم نیسـت 
و از طرفـى بـه نفـى آن نیز 
تـالش  نیـز  و  مى  پـردازد. 
مى  کند تـا بزرگتریـن حیله 
خـود را نسـبت بـه سـاقط 
کـردن داللت آیه از تاثیر در 
تقویت عقیده شـیعه به کار 

برد. 

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



مغفرت ـ فعلی باشد یا ترکی ـ بر وقوع ذنب مقدم می  شود و بر حسنه واقع می  شود و آن 
را نیک می  شمرد.

ــر نمی زند. حاال با توجه به این  ــدا در نفس االمر چیزی غیر از عمل مباح س ــدگان خ از بن
شخص خاص [یعنی معصوم] قطعا این گونه است. این امر درباره اهل خدا واضح تر و نزدیک تر 
ــرع ثابت شده است که خداوند در حالتی مخصوص به بنده اش می  گوید: إفعل ما  ــت. در ش اس
ــت و کسی که مباح انجام می  دهد خداوند او  ــئت، فقد غفرت لک؛ این همان عمل مباح اس ش
ــرزنش و مؤاخذه نمی کند. اگر در مورد عموم مردم در ظاهر هم معصیت باشد، درباره این  را س

شخص [معصوم] معصیت نیست.
از این قبیل است معاصی اهل بیت نزد خداوند؛ در مورد اهل بدر گفته اند: «شما نمی دانید! 

خداوند مطلع است بر اهل بدر که فرمود: إفعلو ما شئتم، فقد غفرت لکم.»
ــد می  گوید: خدایا مرا ببخش.  ــت: « وقتی بنده ای گناهي مرتکب ش در حدیث صحیح اس
ــد. خدا  ــرزد، می  داند که پروردگارش او را می  بخش ــد: از بنده من گناهی س ــد می  فرمای خداون
می  بخشد. بنده باز گناه می  کند تا جایی که در چهارمی یا سومی می  فرماید: هرکاری می  خواهی 

بکن، برای تو بخشوده است.۲»

آل البیت چه کسانى هستند؟
ــتند. و خواص  ۲. ابن عربی می  گوید: « آل الرجل در لغت عرب، نزدیکان و خواص او هس

انبیا و آل ایشان صالحان، علما و مؤمنان هستند.۳»
ــت که آل ابراهیم از پیامبران و رسوالن بعد از او می  باشند  ــت: « روشن اس ۳. او گفته اس
مانند اسحاق، یعقوب، یوسف و از نسل ایشان انبیا و رسوالن با شریعت ظاهری که داللت بر 

نبوت ایشان نزد خداوند دارد. 
رسول خدا (ص) می  خواست که امتش را ملحق به آل خود کند، در حالی که آل او علما و 
صالحان بودند و برایشان جایگاه پیامبری نزد خدا درست کند در حالی که چنین چیزی تشریع 

نشده بود. ولکن برای ایشان گونه ای از تشریع باقی ماند.»
ابن عربی سخن خود را تا اینجا ادامه می  دهد که:

ــده اند  ــانی در این امت به درجه انبیای الهی ملحق ش « ما قطع و یقین داریم که که کس
که در تشریع نیامده است.» 

و در ادامه می  گوید:
ــا قرار دهد کرامت  ــاهدان بر امت های انبی ــرش را به اینکه آل خود را ش ــد، پیامب «خداون
ــپس پیامبر این امت را ـ یعنی  ــند. س ــید، همان گونه که انبیا گواهان بر امت های خویش بخش
ــریع کنند مخصوص گردانید و احکامی که  علمایش را ـ به اینکه در احکام با اجتهاد خود تش
ــان و تعبد به آن و تعبد مقلدین ایشان به دست می  آید را تجویز و تقریر  ــطه اجتهاد ایش به واس
ــرایع گوناگون برای پیامبران و مقلدینشان. و مانند این برای هیچ پیامبری  کرد مانند احکام ش

نبوده است.
ــان قرار داد. همان طور که نسبت  پس خداوند، وحی را برای علمای این امت در اجتهادش
ــن الناس بما اراک اهللا۴» بنابراین مجتهد حکم نمی کند مگر  ــه پیامبر می  فرماید: « لتحکم بی ب
آنکه خداوند در اجتهادش می  بیند. این نفحه ای از نفحات تشریع است، بلکه عین آن است.»
ــوت نزد خداوند  ــان امت اویند، مرتبه نب ــرای آل محمد که مؤمن ــن عربی می  افزاید: ب اب
می  باشد که در آخرت ظاهر می  شود. حکمی در دنیا ندارند مگر اینکه از اجتهاد مشروع باشد و 
ــروعی از طرف خداوند تعالی. و لذا اگر یکی از  در دین و احکام اجتهاد نمی کنند االّ به امر مش

ابـن عربى: بـراى آل محمد 
که مؤمنان امت اویند، مرتبه 
نبوت نزد خداوند مى  باشـد 
که در آخرت ظاهر مى  شود. 
حکمـى در دنیـا ندارند مگر 
اجتهـاد مشـروع  از  اینکـه 
باشـد و در دیـن و احـکام 
اجتهـاد نمى کننـد اّال به امر 
مشـروعى از طـرف خداوند 
تعالى. و لذا اگر یکى از اهل 
بیـت در علـم و اجتهاد این 
گونه باشـد و ایـن مرتبه را 
داشـته باشـد ـ مثل حسن 
و حسـین و جعفر و دیگران 
ـ میـان اهل و آل جمع کرده 
اند. پس تخیل نکنید که آل 
محمد (ص) همان اهل بیت 
و خواص ایشان هستند، نزد 
عرب این گونه نیست. وقتى 
أدخلوا  خداوند مى  فرماید: « 
آل فرعون»، اراده خاّصان او 

را مى  کند!
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ــته باشد ـ مثل حسن و حسین و  ــد و این مرتبه را داش اهل بیت در علم و اجتهاد این گونه باش
ــران ـ میان اهل و آل جمع کرده اند. پس تخیل نکنید که آل محمد (ص) همان  ــر و دیگ جعف
اهل بیت و خواص ایشان هستند، نزد عرب این گونه نیست. وقتی خداوند می  فرماید: « أدخلوا 

ان او را می  کند.»۶ آل فرعون۵»، اراده خاصّ

عصمت اهل بیت ... منافى ارتکاب معاصى نیست!
وی درباره عصمت اهل بیت علیهم السالم و تطهیر ایشان در آیه، می  گوید:

ــول اهللا صلی اهللا علیه و آله]، همه فرزندان فاطمه  ــریف ها [اصیل ها، فرزندان رس ۴. « ش
ــی، همگی تا روز قیامت شامل غفران این آیه  ــلمان فارس ــد مانند س و هرکه از اهل بیت باش
ــتند و به واسطه شرافت پیامبر و عنایت  ــوند. این افراد از طرف پروردگار جزء پاکان هس می  ش
ــرافت برای اهل بیت فقط در آخرت  خداوند به او، مورد عنایت خدا قرار می  گیرند. حکم این ش
 ــوند. و اما در دنیا هرکاری از ایشان سر بزند حد ــش الهی واقع می  ش ــد که مورد بخش می  باش
ــی که زنا می  کند یا دزدی یا شرب خمر و حد بر او جاری  ــان جاری می  گردد، مانند کس برایش
ــود، همان طور که ایشان را توبیخ و  ــامل او می  ش ــود و توبه می  کند و مغفرت خداوند ش می  ش

مذمت نمی کند.
سزاوار است که هر مسلمان مؤمن به خدا و آنچه خدا نازل کرده، توسط خداوند و به وسیله 
ــده  ــود. و باید در همه آنچه که از اهل بیت صادر ش آیه «لیذهب عنکم الرجس...۷» تصدیق ش
ــد که: خداوند به خاطر آیه از ایشان درگذشته است، پس نباید هیچ مسلمانی ایشان  معتقد باش

[اهل بیت] را مذمت کند...۸»
از کلمات گذشته اموری آشکار می  شود که ما به بیان آنچه می  آید اکتفا می  کنیم:

ــد.  ــن عربی می  گوید: مراد از اهل بیت  همه فرزندان فاطمه تا روز قیامت می  باش ــک: اب ی
ــلمان فارسی را نیز وارد بر ایشان می  کند، با توجه به اینکه آنها جزء فرزندان  ــپس جعفر و س س
فاطمه  نیستند. ابن عربی میان دو کلمه اهل و آل تفاوت قائل می  شود و می  گوید: مراد از آل 
البیت همه مؤمنان امت پیامبر هستند، گاهی آل البیت را علما و مخلصان می  داند و گاهی چیز 

دیگر. و اهل بیت را کسانی که به این صفت موصوفند بیان می  کند و ... .۹
دو: او ادعا می  کند: عصمت اهل بیت مانع از صدور کذب نمی شود، همین طور از سرقت، 
شرب خمر، زنا و بقیه کبائر جلوگیری نمی کند. او اقامه حد در دنیا و مجازات را در این صورتها 

[برای اهل بیت] اثبات می  کند ولکن گناهان ایشان را در آخرت مورد عفو خداوند می  داند. 
سه: او همان گونه که پیرامون عصمت ائمه علیهم السالم سخن می  گوید، درباره عصمت 
ــانی که ایشان را نبی می  داند نیز سخنانی دارد و ایشان را آل النبی معرفی  اولیا و نزدیکان کس

می  کند.
ــن عربی کالم خود را درباره عمر بن خطاب به صورت جداگانه بیان می  کند و می  گوید  اب
که او معصوم بوده است. و احتمال ارتکاب هر گناهی ـ چه صغیره و چه کبیره ـ را در حق او 
ــگام بیماری که موجب رحلت پیامبر  ــت که هن وارد نمی داند... با اینکه درباره عمر معروف اس
ــبت به رسول خدا گفته است: او هذیان می  گوید و درد و کسالت  ــد، نس صلی اهللا علیه و آله ش

بر او غلبه کرده است.۱۰
ــمنی و  ــار در برابر حضرت فاطمه زهرا (س) ، از جمله دش ــن نحوه برخورد و رفت همچنی
ضرب و شتم و سقط جنین ایشان و... که مشهور است . حضرت در حالی به شهادت رسید که 
ــبت به امیرالمؤمنین  ــته بود. باید به این مطالب، دیدگاه ابن عربی نس از او دوری و بیزاری جس
علی علیه السالم  را نیز اضافه کرد (که مقام حضرت را پایین تر از خلفای سه گانه می  داند). 

ابن عربـى دربـاره عصمت 
اهـل بیـت علیهـم السـالم 
آیـه،  در  ایشـان  تطهیـر  و 
یف ها  شـر » : ید مى  گــو
[اصیل هـا، فرزندان رسـول 
اهللا صلـى اهللا علیـه و آلـه]، 
همه فرزندان فاطمه و هرکه 
از اهـل بیـت باشـد ماننـد 
سلمان فارسى، همگى تا روز 
قیامت شامل غفران این آیه 
مى  شوند. این افراد از طرف 
پروردگار جزء پاکان هستند 
و به واسطه شـرافت پیامبر 
و عنایت خداوند به او، مورد 
قـرار مى  گیرند.  عنایت خدا 
حکم این شرافت براى اهل 
بیت فقط در آخرت مى  باشد 
کـه مـورد بخشـش الهـى 
واقع مى  شـوند. و اما در دنیا 
هرکارى از ایشـان سر بزند 
حّد برایشان جارى مى  گردد، 
مانند کسى که زنا مى  کند یا 
دزدى یا شـرب خمـر و حد 
بر او جارى مى  شـود و توبه 
مى  کنـد و مغفـرت خداونـد 
شامل او مى  شود، همان طور 
که ایشان را توبیخ و مذمت 

نمى کند.
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بى اعتنایى به اهل بیت علیهم السالم
برخالف آنچه که در مورد پیروی ابن عربی از اهل 
ــیع او ادعا می  شود، این گونه  ــالم و تش بیت علیهم الس

بیان می  کنیم:
ــه اهل بیت  ــرد از متجاهالن ب ــمردن این م برش
علیهم السالم در تألیفاتش بهتر از برشمردن او در زمره 
ــت. فرصتی برای مقایسه  ــیعیان و پیروان ایشان اس ش
ــت مخالفان و دشمنان اهل بیت علیهم  میان بزرگداش
ــالم توسط او که به حد غلو می  رسد و میان سخنان  الس

ناچیزی که در حق اهل بیت گفته، نیست.
ــل «فصوص الحکم»  ــه به کتاب  های او مث مراجع
ــال و کوتاهی او  ــات المکیه» برای بیان اهم و «فتوح
ــالم  در مقایسه با غیر اهل  دربرابر اهل بیت علیهم الس

بیت کفایت می  کند.
بلکه او گاهی بیان کرده که اهل بیت علیهم السالم 
ــان علی، حسن و حسین علیهم السالم  که در میان ایش
می  باشند، مرتکب زنا، سرقت و شرب خمر شده اند (نعوذ 
ــت که این  ــده اس باهللا) و اصال متذکر این موضوع نش
اعمال ممکن است از غیر ایشان و خلفا نیز سرزده باشد. 

فقط به خاطر رفع سرزنش!
ــبت  ــن اهمال تام و تمام نس ــت که ای بدیهی اس
ــین و فاطمه علیهم السالم مورد  ــن، حس به علی، حس
ــت. ایشان پیش از هرچیز در  تأیید همه مسلمانان نیس
ــلمانان، کسانی هستند که خداوند دوستی و  نظرگاه مس
ــان را واجب کرده است. پس ابن عربی و غیر او  مودتش
ناچارند به خاطر خارج شدن از تنگنایی که قرآن به آن 
ــه آن صراحت دارند، در  ــرده و احادیث متواتره ب امر ک

موارد الزم متذکر ایشان شوند. 
ــان اهمال می  کند تا جایی که  ولی ابن عربی اهتمام زیادی به این امر ندارد و در ذکر ایش
ــوند و مقامی برایشان تصور نمی شود. وقتی به نوشته های مهم او  ــان شناخته نمی ش اصال ایش
ــتغراق در تعظیم  ــائل  دیگر او مراجعه می  کنی، اغراق و بلکه اس یعنی فتوحات و فصوص و رس
ــان می  یابی و این موضوع به ذهنت متبادر می  شود که  ــمنان ایش و تکریم غیر اهل بیت و دش
ــمنان و مخالفان ایشان  ــبت ـ برای دش ــبت یا بی مناس فضائل و کرامات و مقامات ـ با مناس

می  باشد. 
و اما بیان و ذکر باقی امامان مثل امام عسگری و هادی و جواد و رضا و کاظم و ... علیهم 

السالم در نوشته جات او، اگر یافت شود نادر و غریب ذکر می  شود.

در مسیر لطمه زدن به اهل بیت علیهم السالم
ــی برای اهل بیت علیهم  ــه ابن عربی آیه تطهیر را از فضیلت ــتیم چگون بعد از اینکه دانس

ابن عربى حدیث ثقلین را به 
گونـه اى روایـت مى  کند که 
کالً اهل بیت علیهم السـالم 
را منکر مى  شود. او مى  گوید: 
رسول خدا (ص) براى مردم 
در عرفـه خطبـه خوانـد، از 

سخنان او این است:
«... مـن بعد ازخـودم براى 
شـما چیزى گذاشتم که اگر 
بـه آن تمسـک کنیـد هرگز 
گمـراه نشـوید و آن کتـاب 
خداست. شما از من خواهید 
را  آن  شـما  آیـا  پرسـید، 
مى  خوانید؟ گفتند: شـهادت 
مى  دهیـم که تـو آن را به ما 

رسانده اى...»
پـس اهـل بیـت در حدیث 

ثقلین کجا هستند؟!

را  خـود  کالم  عربـى  ابـن 
دربـاره عمـر بن خطـاب به 
صورت جداگانه بیان مى  کند 
و مى  گویـد کـه او معصـوم 
بوده است. و احتمال ارتکاب 
هر گناهىـ  چه صغیره و چه 
کبیـره ـ را در حـق او وارد 
نمى دانـد... با اینکـه درباره 
کـه  اسـت  معـروف  عمـر 
هنـگام بیمـارى کـه موجب 
رحلـت پیامبر صلى اهللا علیه 
و آله شد، نسـبت به رسول 
خـدا گفته اسـت: او هذیان 
مى  گوید و درد و کسـالت بر 

او غلبه کرده است.
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ــان تغییر داد، در این جا به بیان  ــیله ای برای مذمت و سبب لطمه زدن به ایش ــالم به وس الس
بخشی از سخنان وی نسبت به اهل بیت می  پردازیم. 

تخریب مبهم حضرت زهرا سالم اهللا علیها
ــول اهللا (ص) فرمود: مردان زیاد، کامل می  شوند ولی از زنان غیر  ۶. ابن عربی گفته: «رس

از مریم و آسیه کسی کامل نشده است.۱۱» 
ــده که در زنان نیز  ــت: «... همچنین پیامبر (ص) در مورد کمال، یادآور ش ۷. او گفته اس

ممکن است، و از میان آنان مریم دختر عمران و آسیه زن فرعون را معین نموده است.۱۲»
۸. و نیز گفته: «رسول خدا (ص) به کمال مریم و آسیه شهادت داده است.۱۳»

اگر ابن عربی شیعه بود در این جا به روایات بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجه اعتماد 
ــخنان پوششی و مبهم تخریب کند،  ــی که می  خواهد حضرت زهرا را در میان س نمی کرد. کس
ــیه دختر مزاحم می  کند و اشاره به کسان دیگر  ــا کمال را محصور به حضرت مریم و آس اساس

مانند حضرت خدیجه و حضرت زهرا (س) نمی نماید.
ــن حقیقت تأکید دارند که برترین  ــالم بر ای ــا توجه به اینکه روایات اهل بیت علیهم الس ب
ــیه، خدیجه و فاطمه (سالم اهللا علیهم). و احادیث دیگری  ــت چهار نفرند: مریم، آس زنان بهش
که بر این نکته تأکید دارند که حضرت زهرا سالم اهللا سیده زنان دو عالم است از ابتدا تا انتها 

و حضرت مریم بانوی زنان دوران خودش.

ابن عربى و حدیث «ثقلین»
ــالم  ۹. ابن عربی حدیث ثقلین را به گونه ای روایت می  کند که کالً اهل بیت علیهم الس
ــول خدا (ص) برای مردم در عرفه خطبه خواند، از سخنان او  ــود. او می  گوید: رس را منکر می  ش

این است:
ــک کنید هرگز گمراه  ــتم که اگر به آن تمس ــما چیزی گذاش «... من بعد ازخودم برای ش
نشوید و آن کتاب خداست. شما از من خواهید پرسید، آیا شما آن را می  خوانید؟ گفتند: شهادت 

می  دهیم که تو آن را به ما رسانده ای...۱۴»
پس اهل بیت در حدیث ثقلین کجا هستند؟!

امام از غیر اهل بیت 
وقتی سخن از امامت و امام می  شود، وی دو نکته را اثبات می  کند:

۱۰. اول اینکه: پیامبر (ص) هیچ نصی بر خالفت بعد از خود نیاورده است!
ــت که صفات  ــی اس دوم اینکه: وی تصریح می  کند مطلوب در امام و حاکم، انتخاب کس

خاصی داشته باشد و اختالف [در این بحث] در اشخاص واقع می  شود نه در اوصاف امام...
۱۱. او می  گوید: «... از این جاست که اختالف در امام معین قرار دارد نه در اوصاف. پس 

چقدر کم است خلیفه ای که همه دل ها با او باشد...۱۵»
ــت: «حق تعالی، امام برتر و مورد اتباع اول است، خداوند می  فرماید: «  ابن عربی گفته اس
إن الذین یبایعونک انما یبایعون اهللا ید اهللا فوق ایدیهم۱۶»... و کسی بعد از پیامبر اعظم (ص) 
به این مقام استوار نمی رسد مگر خاتم اولیاء بلند مرتبه کریم، اگرچه از بیت پیامبر نباشد. ولی 

قطعًا در نسب، عالی است. امام به بیت اعلی باز می  گردد نه به بیت ادنی.۱۷»
سخن ابن عربی که می  گوید اگرچه از بیت نبی نباشد، اشاره به این موضوع دارد که واجب 
نیست امام منتسب به پیامبر و از اهل بیت خاص او باشد. به استثناء امام مهدی که اهل سنت 

ابـن عربى: «مـن از خداوند 
را  زمانـم  امـام  شـناخت 
نمى خواهم. اگر بپرسـد من 

مى  دانم.»
اسـماعیل خواجویى و فیض 

کاشانى مى  گویند:
« اى اهل نظر عبرت بگیرید، 
ابن عربـى چگونه خود را از 
شناخت امام بى نیاز دانسته 
در حالى که حدیث «من مات 
و لم یعرف امـام زمانه مات 
می تة جاهلیة» را که مشهور 
بین همه علما اسـت، شنیده 
اسـت. خدا او را خوار کند و 
به حال خودش واگذارد ....»
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ابـن عربـى مى  گویـد: «در 
معراج درجـه اى را پایین تر 
و  عمـر  و  ابوبکـر  رتبـه  از 
دیـدم  و  دیـدم.  عثمـان 
کـه ابوبکـر در عـرش بود. 
هنگامـى کـه بازگشـتم بـه 
علـى گفتم: تـو چگونـه در 
دنیـا ادعا مى  کنى که برتر از 
اینها هستى در حالى که من 
مرتبه تو را پایین تر دیدم؟»

اعتقاد دارند که از فرزندان فاطمه می  باشد. 
می بینید که او درصدد این مطلب است که خالفت ابوبکر را با این جمله «و ال ینال هذا 
ــد. تا جایی که می  گوید: « ولکن لم یکن من بیت  ــم بعد النبی... » صحت ببخش المقام االجس

النبی...» .
ابن عربی در همین کتاب بعد از چند صفحه به این امر تصریح می  کند.۱۸

از خداوند معرفت امام زمان را نمى خواهد
۱۲. او در فتوحات گفته است: « من از خداوند شناخت امام زمانم را نمی خواهم. اگر بپرسد 

من می  دانم.»
اسماعیل خواجویی و فیض کاشانی می  گویند:

ــناخت امام بی نیاز دانسته در  « ای اهل نظر عبرت بگیرید، ابن عربی چگونه خود را از ش
ــهور بین همه  حالی که حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه مات می تة جاهلیة» را که مش

علما است، شنیده است. خدا او را خوار کند و به حال خودش واگذارد ....۱۹»

جسارت به امیرالمؤمنین على علیه السالم
ــه ابوبکر و عمر و عثمان  ــی می  گوید: «در معراج درجه ای را پایین تر از رتب ــن عرب ۱۳. اب
ــتم به علی گفتم: تو چگونه در دنیا  ــدم. و دیدم که ابوبکر در عرش بود. هنگامی که بازگش دی

ادعا می  کنی که برتر از اینها هستی در حالی که من مرتبه تو را پایین تر دیدم؟۲۰»

مراعات حاکمان در قضیه امام مهدى (عج)
ابن عربی در کتابش « عنقای مغرب در ختم اولیاء و شمس مغرب» از امام مهدی عجل 
اهللا تعالی فرجه الشریف صحبت می  کند. لکن در این امر از آنچه اهل سنت اعتقاد دارند خارج 
نمی شود. او در ابتدای کتاب در نگارش بعضی موارد تردید می  کند و بعضی چیزها را در جایی 
ــت، سپس بازگشته و تصمیم گرفته که آن اسرار  توضیح داده و در جای دیگر مخفی کرده اس

را افشاء کند. 
ــم: ابن عربی در این کتاب آن چیزی که باید می  گفت که همان  ــا بعد از مراجعه دریافتی م
اسرار باشد را ذکر نکرده است، بلکه آنچه موافق و بر حسب اعتقادات اهل سنت است را بیان 

کرده است.
ابن عربی از اینکه حکام، سخن او پیرامون امام مهدی (عج) را بدانند می  ترسیده. وی عدم 
ــان را می  دیده و اینکه آن حکام اهل ظلم و ستم بوده اند. چه بسا او  ــروعیت حکومت ایش مش
استناد می  کند به این روایت که مهدی کسی است که زمین را سراسر عدل و داد می  کند همان 

گونه که پر از ظلم و جور شده است.۲۱
ــت. آنچه که در این کتاب  ــیع و این چیزها نیس خوف او از حاکم به خاطر اتهامش به تش
ــنت و تقریر  ــا و برمال می  کند، جوهر و حقیقت عقیده اهل س و در تمامی کتابهایش آن را افش
ــان  ــت. و وقتی در چیزی با ایش ــان اس مذاهب فقهی و همه توجهات اعتقادی و فرهنگی ایش
ــنت] مخالفت می  کند، این مخالفت در دایره تفکرات صوفی گری او داخل می  شود نه  [اهل س

در حوزه تفکر شیعی.

پى نوشت ها:
۱. سوره فتح آیه ۲

۲. فتوحات المکیه ج ۹ ص ۲۲۸-۲۳۰ تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی
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۳. همان ج ۸ ص ۱۷۵ 
۴. سوره نساء آیه ۱۰۵
۵. سوره غافر آیه ۴۶

۶. فتوحات المکیه ج ۸ ص ۱۷۷-۱۸۰ تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی
۷. سوره احزاب آیه ۳۳

ــات المکیه ج ۳ ص ۲۳۰و۲۳۱ و ر.ک: ص ۲۳۴،۲۳۵،۲۳۹ تحقیق ابراهیم مدکور  ۸. فتوح
و عثمان یحیی

۹. همان ج ۱۳ ص ۴۵
ــت: ایضاح ص ۳۵۹، صحیح  ــده اس ــب فراوانی برای مراجعه در اصل متن ذکر ش ۱۰. کت

بخاری ج ۳ ص ۶۰ و ج ۴ ص ۱۳۳، بدایه و نهایه ج ۵ ص ۲۵۱ و ۲۲۷ و...
۱۱. فتوحات المکیه ج ۱۲ ص ۲۶۹ تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی

۱۲. همان ج ۱۳ ص ۵۸۳
۱۳. همان ج ۱۰ ص ۳۴۹
۱۴. همان ج ۱۰ ص ۲۱۵

۱۵. ر.ک: فصوص الحکم ص ۱۶۳
۱۶. سوره فتح آیه ۱۰

۱۷. مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه سوم) ص ۴۹
۱۸. همان ص ۵۵

۱۹. ر.ک: بشارة الشیعه ص ۱۵۰ و روضات الجنات ج ۲ ص ۱۹۵
۲۰. منهاج البراعة  ج ۱۳ ص ۳۷۸ و ۳۷۹ به نقل از ابن عربی

۲۱. فتوحات المکیه ج ۳ ص ۳۲۷، نشر دارالکتب العلمیه الکبری در مصر
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8مقاله

تاملى بر دو برنامه «این شبها»ى شبکه اول سیما 

تحریریه سمات 
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اشاره 
مقالـه زیـر نقدى بـر بخش هایى از سـخنان حجت 
االسـالم و المسـلمین جناب آقاى حاج شـیخ احمد 
عابدى اسـت که در دو برنامه این شـب  هاى شـبکه 
اول سـیماى جمهورى اسالمى در تاریخ 25 /6 / 90 

و 90/7/1 ایراد شده است. 

ــاید االن در دنیای اسالم حدود ۱۰۰ فرقه صوفیانه  عابدى: ش
ــیع هست  داریم و تقریبًا نه تحقیقًا، حدودًا ۲۵ فرقه صوفیانه در تش
ــتثنا چه این ۲۵ فرقه شیعی و چه  ــنت. بال اس و ۷۵ فرقه در اهل س
۷۵ فرقه اهل سنت همه می  گویند امیرالمومنین علیه السالم عارف 
ــی اهللا و علیه و آله هیچ  ــت و در اصحاب پیغمبر اکرم صل ــوده اس ب
کس نیست که ادعا کند صحابی دیگری عارف بود نه امیرالمومنین.

ــت کما این که مرحوم  سـمات: مطلب فوق خالف تحقیق اس
ــینی طهرانی نیز می  نویسد: «حقیقت  ــید محمد حسین حس آقای س
ــالم مأثور است  عرفان از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه الس
ــر داده اند از یکصد متجاوز  و طرقی که یدًا  به ید این حقیقت را نش
ــت و پنج دسته تجاوز  ــته های تصوف از بیس ــت ولی اصول دس اس
ــله ها منتهی به حضرت علی بن ابی طالب  نمی کند و تمام این سلس
ــه فرقه از خاصه  ــت و پنج فرقه، دو س می  گردد! و فقط در این بیس
ــله شان  ــند و بقیه همگی از عامه اند. و بعضی از آن ها سلس می  باش
به معروف کرخی و او به امام رضا علیه السالم منتهی می  گردد ولی 
ــت به هیچ یک از این  ــه ما که همان طریقه مرحوم آخوند اس طریق

سلسله ها منتهی نیست».
بطالن این سخنان بی نیاز از توضیح است، چرا که اوال تمامی 
ــت و پس از اسالم  ــاختگی و بی اساس اس ــله های تصوف س سلس
ــیع وجود ندارد،  ــده اند و حتی یک سلسله تصوف در تش ــاخته ش س
ــله هایی مخالف با اساس مکتب و وجود امام  بلکه وجود چنین سلس
ــل صوفیانه  ــتان اقطاب و سالس ــت، و داس معصوم در هر زمان اس
ــله بدون انقطاع امامت ساخته  کامال برای مبارزه  و معارضه با سلس
و پرداخته شده است. و جالب این است که مدعیان تشیع ایشان این 
قدر کیاست نداشته اند که ال اقل سلسله اقطاب خود را برای دوران 
ــازند نه اینکه امام نهم تا  ــان بس پس از امام زمان و نواب اربعه ایش
ــازی را پس از امام رضا  ــته! و سلسله س امام دوازدهم را کنار گذاش
درست کنند تا هر کسی به پوشالی بودن مدعا  های ایشان پی ببرد!

 نِینمؤالْم یرأَم ملُهأَو ــر ئمةُ من بعدی اثْنَا عشَ قَالَ النَّبِی ص اْألَ
 متُهیصعم ی وتاع اعتُهم طَ ائم طَ ــم الْقَ هرآخ بٍ ع وال ــی بن أَبِی طَ لع

رنِی. د أَنْکَ قَ ر واحدًا منْهم فَ معصیتی من أَنْکَ
 لذا بدیهی است که معتقدین به سلسله غیر امامت امام معصوم 

را هرگز ادعای تشیع نشاید مگر از باب غفلت.
ــیاری از مطالب  ــن که راجع به بس ــر همه این ها با ای ــالوه ب ع
ــی، روایات متعدد در کتب معتبر روائی می  یابیم در عین حال نه  جزئ
ــک روایت حتی ضعیف هم در آن ها بر تأیید تصوف  این که حتی ی

پیدا نمی کنید بلکه روایات مطابق با درایاتی که قطعی و مستغنی از 
بررسی سندی است، در بیان بطالن این گروه گمراه و گمراه کننده 

بر صفحات کتب شیعه مانند خورشید فروزان می  درخشد. 
ــکار  ــیع آن چنان آش ــت که حقانیت مکتب تش البته بدیهی اس
است که هر گروهی ناچار است خود را به ایشان نسبت دهد، اما این 
مکتب واالی تشیع است که باید این ادعاها و نسبت ها را امضاء کند 

و گرنه هر مسلکی در بیان حقانیت خود ادعای فراوان دارد.
عابدى: در این تردید نیست که فقط و فقط امیرالمومنین علیه 
ــالم عارف اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم بود. بعد از  الس
ــالم بعد سیدالشهدا علیه السالم  امیرالمومنین، امام مجتبی علیه الس
ــجاد علیه السالم و بعد همینطور...هیچ تردیدی نیست  و بعد امام س
ــالم اند. پیغمبران خدا علیهم  که عارف واقعی ائمه اطهار علیهم الس
ــی با عرفان و  ــد. در این زمان اگر کس ــالم اینها عرفای بزرگن الس
ــد، قطعًا و یقینًا امام زمان ارواحنا فداه بزرگترین  ــنا باش معنویت آش

عارف است.
ــنی و عارف  ــیعه و س سـمات: کلماتی مانند امام و پیامبر و ش

ــوف  فیلس و  ــی  صوف و 
اصطالحاتی هستند که باید 
ــار معنای  ب کامال محدوده 
آنها شناخته و مالحظه شود 
ــرای معنای آنها  نه اینکه ب
لغت مراجعه شده  به کتاب 
ــبات لغوی  و از روی مناس

مصادیق آنها معلوم گردد!
ــه معنای  ــی ک لذا کس
عارف  و  اصطالحی عرفان 
ــناخته و سران عارفان  را ش
اصطالحی در اسالم را نیز 
ــد به روشنی می داند  بشناس
که عارفان مذکور بزرگترین 
مخالفان امامان معصوم در 
ــوده و از  ــده ب روش و عقی
ــالم و اهل بیت  مکتب اس
علیهم السالم چقدر دورند.

ــران عرفان اسالمی  س
ــتری و  ــن عربی و شبس اب
ــمس تبریزی و  عطار و ش
ــانند که  مولوی و امثال ایش
ــلک، و  ــی جبری مس همگ
ــی بودن ذات  معتقد به یک
احدیت با همه موجودات، و 
ــان عصمت و امامت  مخالف
السالمند،  بیت علیهم  اهل 

تصوف  سلسـله هاى  تمامى 
ساختگى و بى اساس است 
و حتـى یک سلسـله تصوف 
در تشـیع وجود ندارد، بلکه 
وجـود چنیـن سلسـله هایى 
مخالـف با اسـاس مکتب و 
وجود امـام معصـوم در هر 
زمان است، و داستان اقطاب 
و سالسـل صوفیانـه کامـال 
بـراى مبـارزه  و معارضه با 
انقطاع امامت  سلسله بدون 
شـده  پرداختـه  و  سـاخته 
است. و جالب این است که 
مدعیان تشـیع ایشـان این 
قدر کیاسـت نداشته اند که 
ال اقـل سلسـله اقطاب خود 
را بـراى دوران پس از امام 
زمـان و نواب اربعه ایشـان 
بسـازند نه اینکـه امام نهم 
تـا امـام دوازدهـم را کنـار 
گذاشـته! و سلسـله سازى 
را پس از امام رضا درسـت 
کنند تا هر کسى به پوشالى 
بودن مدعا  هاى ایشـان پى 

ببرد!
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ــما می  توانید  بلکه معتقد به عصمت مخالفان امامان معصومند! و ش
عقاید ایشان را از عبارات ایشان بشناسید. 

ــان اهل بیت  ــات و اعتقاد به مذهب مخالف ــیخ عطار در اثب ش
علیهم السالم گوید:

ــت که چون پادشاه دنیا و آخرت را محمد  «بلکه انصاف آن اس
ــناخت، و صحابه را به  ــی وزرای او را به جای خود می  باید ش می  دان
جای خود، و فرزندان او را به جای خود می  باید شناخت تا سنی پاک 
باشی و با هیچ کس از پیوستگان پادشاهت کار نبود. چنان که از ابو 
ــیدند: از پیوستگان پیغامبر صلی اهللا علیه  حنیفه رضی اهللا عنه پرس
ــدام فاضلتر؟ گفت: از پیران صدیق و فاروق و از جوانان عثمان و  ک

علی و از زنان عایشه از دختران فاطمه رضی اهللا عنهم اجمعین».
ــف عدالت عمر گوید: «تا صحابه فریاد برآوردند که...  و در وص

یک روز عدل تو بر هزار ساله عبادت شرف دارد!»
و در وصف امامان عامه و مخالفان اهل بیت علیهم السالم گوید: 
ــرائیل می  رفتم.  ــت که بالل خواص گفت: در تیه بنی اس «نقل اس
مردی با من می  رفت. الهامی به دل من آمد که او خضر است. گفتم: 
ــت؟ گفت: برادر تو، خضر  ــه حق حق که بگوی که تو را نام چیس ب
است. گفتم: در شافعی 
اوتاد  چه گویی؟ گفت: 
ــت. گفتم: در حنبل  اس
ــت: از  ــه گویی؟ گف چ

صدیقان است».
ایمان  در وصف  و 
ــت و مصاحبت  و اطاع
ابوبکر گوید: «و گفت: 
ــه اهل  ــر خواهی ک اگ
باشی صحبت  صحبت 
ــاران چنان کن که  با ی
ــا نبی  ــرد ب ــق ک صدی
که  ــالم،  الس علیه  اهللا 
ــن و دنیا به هیچ  در دی
او نشد. الجرم  مخالف 
ــی صاحبش  ــق تعال ح

خواند.»
ــت بخیرکم و علی  ــه گفت «لس ــخن ابوبکر ک ــه س و در توجی
ــتن را ستایش نکنند، چنانکه صدیق  فیکم» گوید: «صدیقان خویش

رضی اهللا عنه می  گفت: لست بخیرکم!».
و در تجلی خدا بر ابوبکر گوید: « صدیق را رضی اهللا عنه، یکبار 

متجلی خواهد شد و جمله خلق را یکبار».
ــالم، ابوحنیفه را افضل و اعلم  ــا وجود امام صادق علیه الس و ب
ــد: «ذکر امام ابوحنیفه  ــان داند و در تعریف و تمجید از وی گوی زم
ــمع دین و دولت، آن  ــرع و ملت، آن ش رضی اهللا عنه: آن چراغ ش
ــق، آن عارف عالم  ــان جواهر معانی و دقای ــان حقایق، آن عم نعم

ــی که  صوفی، امام جهان ابوحنیفه کوفی رضی اهللا عنه. صفت کس
ــد و به همه ملتها مقبول، که تواند گفت؟  ــتوده باش به همه زبانها س
ــاهده او نهایت نداشت. و در  ریاضت و مجاهده وی و خلوت، و مش
اصول طریقت و فروع شریعت درجه رفیع و نظری نافذ داشت و در 
ــت و سیاست و کیاست یگانه بود، و در مروت و فتوت اعجوبه  فراس
ــان، هم افضل عهد و  ــم کریم جهان بود و هم جواد زم ــود. ه ای ب
ــافعی گفت:جمله علمای عالم عیال ابوحنیفه اند  هم اعلم وقت... ش

در فقه.» 
ــالم، ابوحنیفه را  و در معارضه با فضایل امیر المؤمنین علیه الس

ساقی حوض کوثر داند و گوید:
ــت که نوفل بن حیان گفت: چون ابوحنیفه وفات کرد  «نقل اس
ــاب گاه ایستاده اند و  قیامت به خواب دیدم که جمله خالیق در حس
ــتاده و بر جانب او از  ــالم بر لب حوض ایس پیغمبر را دیدم علیه الس
ــتاده و پیری دیدم نیکوروی و سر و  ــت و چپ مشایخ دیدم ایس راس
ــاده و امام ابوحنیفه را دیدم در  ــفید. روی به روی پیغمبر نه روی س
برابر پیغامبر. ایستاده. سالم کردم. گفتم: مرا آب ده. گفت: تا پیغمبر 
اجازه دهد. پس پیغامبر فرمود که او را آب ده جامی آب به من داد. 
ــد. با ابوحنیفه  من وا صحاب از آن جام آب خوردیم که هیچ کم نش
گفتم: بر راست پیغمبر آن پیر کیست؟ گفت:ابراهیم خلیل، و بر چپ 

ابوبکر صدیق».
و البته مشابه این توصیفات و کرامات را در حق شافعی و احمد 
ــته در تقابل با اهل بیت علیهم السالم بودند، نیز  بن حنبل که پیوس

می  گوید. 
شیخ محمود شبستری از سران عرفان، در دفاع از مذهب عامه 

و مخالفان اهل بیت عصمت علیهم السالم گوید:
ــت ــه داد روز نخس ــی ک آن کریم
ــت درس رای  و  ــح  صحی ــاد  اعتق
ــی یزدان ــف  زلط ــه  آنک ــت  داش
ــی ارزان ــنّت  س ــل  اه ــب  مذه
ــی از تغلیط ــاک و صاف ــب پ مذه
ــط ــی از تفری ــراط و خال دور از اف

ــط است  راه حق آن بود که در وس
غیر از آن شک و شبهه و غلط است

ــه ذوق آمیخت  ــربتی ک ــه ش جرع
ــت ریخت ــر خاکیان ام ــه ب خواج

ــدر بوبکری  ــن ز ص ــب ک زان طل
ــی صدری» ــام «صب ف جرعه ج

ــاک عمر            ــب پ ــم ز قل ــو ه ــاز ج ب
ــر پیغمب ــل  فض ــض  فی ــحه  رش

ــان            عثم ــف  ک از  ــام  آش ــدر  ان

بـا این کـه راجع به بسـیارى از 
مطالب جزئى، روایات متعدد در 
کتب معتبـر روائـى مى  یابیم در 
عین حـال نه این کـه حتى یک 
روایـت حتى ضعیف هم در آن ها 
بر تأییـد تصوف پیـدا نمى کنید 
بلکـه روایات مطابـق با درایاتى 
که قطعى و مسـتغنى از بررسى 
سـندى اسـت، در بیـان بطالن 
این گروه گمـراه و گمراه کننده 
بـر صفحـات کتب شـیعه مانند 

خورشید فروزان مى  درخشد. 
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ــوان حی ــمه  چش آب  از  ــه  غرق
ــی ــاب عل ــب ز ب ــش طل ذوق دان
ــاب علی ــنو خط ــت منی» ش «ان
ــالم ــاد و س ــزاران درود ب ــد ه ص
ــام پی ــان  مبلغ روان  ــر  ب
کالم ــیخ  ش روان  ــر  ب ــی  وانگه
ــام أن ــام  ام ــعری،  اش ــن  بوالحس
را           ــت  طاع ــر  به ــاد  بنه ــه  آنک
را ــت  جماع و  ــــنت  س ــب  مذه
ــان           ــر دو جه ــز ه ــار ای عزی زینه
ــک بدان ــش نی ــان خوی ــدر ایم ق
ــی رأیی          ــبهه ای ز ب ــه هر ش ــا ب ت
ــــائی! نگش ــاد  اعتقـــ ــده  عقــ

منظور شبستری از بیت:
ــدر بوبکری  ــن ز ص ــب ک زان طل
ــی صدری» ــام «صب ف جرعه ج

ــاره به حدیث دروغی است که در شأن ابوبکر جعل  این بیت اش
ــبت داده اند  ــنت به پیامبر صلی اهللا علیه وآله نس ــده که اهل س ش
ــینه من نریخت جز آن که  ــه فرمود: «خداوند هیچ چیزی را در س ک

همان ها را در سینه ابوبکر ریختم».
ابن الجوزی می  گوید: «عوام دائمًا از رسول خدا صلی اهللا علیه 
ــدری..."، ولی ما  ــد که فرمود: "ما صب اهللا فی ص ــه نقل می  کنن وآل
برای آن اثری نه در بین روایات صحیح و نه موضوعه نیافتیم و لذا 

بحث از آن بی فایده است». 
ــت در دفاع از  ــران تصوف اس ــاه نعمت اهللا ولی نیز که از س ش

مذهب مخالفان اهل بیت علیهم السالم می  گوید:
ــی   ــب آل عل ــتی مح ــه هس ای ک
ــی بدل ــی  ب و  ــی  کامل ــن  مومــ
ــت ــنی گزین که مذهب ماس ره س
ــته ای و در خللی ــم گش ــه گ ورن
ــر                ــمن بوبک ــت دش ــی کیس رافض
ــی ــمنان عل ــت دش ــی کیس خارج
ــت  ــر چهار دارد دوس ــر که او ه ه
ــت و ولی ــب اس ــاک مذه ــت پ ام
ــام               ــه تم ــه ام ب ــت دار صحاب دوس
ــی معتزل ــم  خص و  ــنی  س ــار  ی

ــطح  ــاب فتوحات ابن عربی یکی از کتاب  های س عابدى: کت
ــم یکی از  ــت و ابن عربی در این کتاب هرکجا اس باالی عرفان اس

دوازده امام علیه السالم را می  آورد با لفظ امام و پسوند علیه السالم 
می  آورد که متاسفانه در چاپ اخیر امام و علیه السالم را حذف کرده 

اند، که من نسخه خطی اش را دارم.
ــخه های آن مطالب غیر  سـمات: در باره کتاب فتوحات و نس
ــناخت حقیقت امر، تحقیق  تحقیقی فراوان وجود دارد، لذا ما برای ش
ــات کامپیوتری نور نقل  ــزار مرکز تحقیق ــورد را از نرم اف ــن م در ای

می  کنیم. نرم افزار مورد اشاره چنین می  نویسد:
ــن عربى ـ  چنان که خود تصریح نموده ـ فتوحات را در دو  «اب
ــخه اول در سال ۵۹۹ ه. ق در مکه مکرمه  ــخه نوشته است. نس نس
آغاز و در سال ۶۲۹ ه. ق در دمشق به پایان رسیده و نسخه دوم، در 

سال ۶۳۲ ه. ق آغاز و در سال ۶۳۴ به انجام رسیده است.
ــخه توسط مؤلف آن نوشته شده است  کتاب فتوحات در دو نس
ــخه اول حذف  ــیارى از مطالب موجود در نس ــخه دوم بس که در نس
ــخه خطى موجود به  ــت، نس و مطالب دیگرى به آن افزوده شده اس
ــخه اول نیز به خط یکى  ــت و نس ــخه دوم اس خط مؤلف همان نس

در  ــه  ک ــروان او  پی از 
ــف  ــات مؤل ــان حی زم
ــت موجود  ــته اس نوش
کتاب  این  ــد...  مى باش
بارها به صورت افست 
فنى  تحقیق  ــدون  ب و 
چاپ شد، تا این که به 
ــبت هشتصدمین  مناس
سال تولد ابن عربى به 
درخواست گروه فلسفه 
ــى  اجتماع ــوم  عل و 
شوراى عالى حمایت از 
فنون و ادبیات و علوم 
ــر و  ــى در مص اجتماع
ــورا و با  با تأیید این ش
تاریخ  بخش  همکارى 

ــوراى عالى  ــه و ش ــوربن فرانس ادیان انجمن عالى تحقیقات در س
ــکلى فنى و با تحقیقى شایسته و تبویبى مناسب  فرهنگ مصر به ش
ــت هایى ارزشمند به چاپ رسید. آنچه از این چاپ در اختیار  و فهرس
است ۱۴ مجلد است که مشتمل بر ۱۰۶ جزء و ۱۶۱ باب از مجموع 
۵۶۰ باب مى باشد... با توجه به این که تحقیق کتاب بر اساس چهار 
ــخه مهم (یعنى نسخه خطى قونیه که در واقع نسخه دوم کتاب  نس
به قلم محیى الدین است و نسخه خطى بایزید که بر اساس نسخه 
ــخه خطى فاتح به قلم اسماعیل بن  ــته شده و نس اول فتوحات نوش
ــاگردان ابن عربى و نسخه مطبوع در سال ۱۳۲۹ ه.  ــودکین از ش س
ــخه اى  ــت، مى توان این چاپ را نس ق در قاهره) صورت گرفته اس
ــت  نوشت  ــده از دس ــت که مطالب حذف ش کامل از فتوحات دانس
ــده در دست  نوشت دوم را در بر دارد.  اول مؤلف و مطالب افزوده ش

سران عرفان اسالمى ابن عربى 
و شبسـترى و عطـار و شـمس 
تبریزى و مولوى و امثال ایشانند 
کـه همگـى جبـرى مسـلک، و 
معتقد به یکى بودن ذات احدیت 
بـا همـه موجـودات، و مخالفان 
عصمت و امامت اهل بیت علیهم 
السالمند، بلکه معتقد به عصمت 
مخالفـان امامـان معصومنـد! و 
شـما مى  توانید عقاید ایشان را 

از عبارات ایشان بشناسید. 
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نسخه موجود در این برنامه نسخه اى است چهار جلدى که دار إحیاء 
ــت و  ــت نموده اس ــراث العربی از طبع اول فتوحات در مصر افس الت
همان طور که در پایان کتاب آمده، این نسخه مطابق است با نسخه 
دوم فتوحات به قلم مؤلف که در روز چهارشنبه بیست و چهارم ربیع 
ــت.» (پایان نقل  تحقیق  ــال ۶۳۶ ه. ق پایان یافته اس االول در س

مرکز کامپیوتری نور)
ــانی  بنابر این کس
ــود  موج ــخه  نس ــه  ک
ــر  ــترس را معتب در دس
ــای  ادع و  ــد  نمی دانن
اختصاصی  نسخه های 
ــود را دارند  ــژه خ و وی

مسموع نیست. 
ــاق  اتف عابـدى: 
ــلمانان  ــر همه مس نظ
ــه اهل  ــت ک ــن اس ای
ــالم  الس علیهم  ــت  بی
عارف اند و کسانی مثل 
ــدادی و بایزید  جنید بغ
ــالج و  ــطامی و ح بس
ــاگرد و ریزه خوار مکتب اهل بیت علیهم  ــی هستند ش اینها اگر کس
ــتند. کتاب تذکره اولیای عطار شرح حال عرفاست. اول  السالم هس
ــرح  ــی به من بگوید که چرا ش ــاب عطار می  گوید اگر کس ــن کت ای
ــی چرا از امام جعفر  ــطامی می  نویس حال جنید بغدادی و بایزید بس
ــواب می  دهد که: اینکه  ــالم نمی گویی. بعد ج ــن محمد علیه الس اب
ــزه دارد و علم غیب دارد اینها مال  ــن می  گویم جنید بغدادی معج م

شاگردان امام جعفر بن محمد علیه السالم است.
سمات: چنین مطلبی را ما در مقدمه تذکرة االولیا نیافتیم و بر 
ــود به هیچ وجه مصحح  ــرض که چنین مطالبی هم در آن پیدا ش ف
ــت. برای شناخت مذهب عطار و امثال او که  عقاید باطل عطار نیس

اولیای تصوف و عرفانند این اشعار را ببینید: 
ــت  ــه اول یار اوس ــه اول ک خواج
ــت  ــی اثنین اذهما فی الغار اوس ثان
ــدر دین، صدیق اکبر، قطب حق ص
ــبق  ــز از همه برده س ــه چی در هم
ــع دین      ــاب جم ــرع آفت ــه ش خواج
ــمع دین  ــل حق فاروق اعظم ش ظ
ــدل و انصافش بحق ختم کرده ع
ــبق  ــود بر وحیش س ــت ب در فراس
ــت ــنت که نور مطلق اس خواجه س
ــت  ــد دو نور بر حق اس ــل خداون ب

ــت آنک غرق قدس و عرفان آمدس
ــت  ــن عثمان عفان آمدس صدر دی
ــتین ــوای راس ــق، پیش ــه ح خواج

ــاب علم و قطب دین  کوه حلم و ب
ــای ــام رهنم ــر، ام ــــاقی کوث س

ــیر خدای  ــی، ش ــم مصطف ــن ع اب
ــا کن ــن همراه م ــور دی ــا ن خدای

ــواه ما کن  ــفاعت خ ــد را ش محم
عابدى: اگر کسی، توحید چیست را بفهمد بدون والیت عارف 
ــت که در  ــان کامل اس ــود، چون نصف عرفان، والیت و انس نمی ش

فصوص ابن عربی همه اش بحث انسان کامل است.
ــنن  ــران صوفیه در آغاز اهل تس سـمات: با توجه به اینکه س
ــالم  بوده اند طبیعی می  نماید که تن به والیت اهل بیت علیهم الس
ندهند. لذا برای انصراف از اهل بیت و معارضه با مقامات اختصاصی 
ایشان و جذب مردم به طرف خود تعریفی از والیت به عنوان انسان 
ــل ارائه دادند که اقطاب صوفیه را جایگزین حجت های معصوم  کام
الهی کنند و این مطلب با اعتقادات تشیع و مبانی روایی و حتی آیات 

قرآن در تعارض است. 
ــران این جریان مطرح کردن خود به جای  مهمترین اندیشه س
ــود. نمونه های بارز این  ــالم و نفی روایات و آیات ب ائمه علیهم الس

جریان را در کالم حالج، جنید، شمس و مولوی می  توان دید.
ــال و عبادات و معارف  ــی می  گوید: «صحت اعم کیوان قزوین
ــت  ــت و قبول خدا نیس ــت به اجازه قطب و اال باطل اس موقوف اس
ــرا معنای خالص بودن نیت خلوص  ــد زی اگر چه با خلوص نیت باش
ــی راهی به خلوص هللا ندارد مگر از راه قطب.  ــت و کس للقطب اس
ــطه آن صورت قطب وارد  ــت یعنی بیعت با ولی امر که به واس والی

قلب می  شود.»
البته در فرقه های فعلی نیز این جریان ادامه دارد شهرام پازوکی 
ــیع  ــادی می  گوید: «والیت در تصوف با والیت در تش ــی گناب صوف

شباهت فراوانی دارد.» 
ــه گنابادی  ــمی فرق ــان ایران ارگان رس ــپس فصلنامه عرف س
ــب عالم امکان با  ــود امام به عنوان قط ــد: «اعتقاد به وج می  نویس

مفهوم قطب در تصوف تقریبا یکسان است.» 
و یا می  نویسد: «قطب و امام هر دو مظهر یک حقیقت و دارای 

یک معنا و اشاره به یک شخص است. » 
ــران به پا  ــا کی به عصای دیگ ــزی می  گوید: « ت ــمس تبری ش
ــیر و حکمت و  ــه می  گویید از حدیث و تفس ــخنان ک روید؟! این س
غیره سخنان مردم آن زمان است که هر یکی در عهد خود به مسند 
ــد و چون مردان این  ــته بودند و از خود معانی می  گفتن مردی نشس
ــما کو؟ بعضی کاتب وحی بودند و  ــمایید اسرار و سخنان ش عهد ش
برخی محل وحی، اکنون جهد کن که هر دو باشی، هم محل وحی 

و هم کاتب وحی، خود باشی!» 

انسـان کامـل در نظـر صوفیـه 
و عرفـا بـراى نشـاندن اقطاب 
تصوف بر مسند الوهیت است و 
هیـچ ربطى به عقیـده امامت در 
تشـیع ندارد. کتاب انسان کامل 
مى نویسـد: «عرفا... توحید آنها 
وحـدت وجـود اسـت... در این 
مکتب انسـان کامل در آخر عین 
خدا مى  شـود؛ اصال انسان کامل 

حقیقى، خوِد خداست».
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در همین زمینه بایزید بسطامی می  گوید: 
ــله مردگان فرا  ــما دانش خود را از سلس «ش
ــارف خود را از  ــد در حالی که ما مع می  گیری
ــه زنده  حضرت حق فرا می  گیریم که همیش

است و نخواهد مرد.» 
ــان کامل را البته  ــن عربی مباحث انس اب
ــا مقامات  ــارزه و رقابت ب ــرای مقابله و مب ب
ــانی هم  ــیعه آورده و کس ــان معصوم ش امام
ــع مقامات امامان  ــال کرده اند که او مداف خی

شیعه است.
ابن عربی عصمتی همچو عصمت پیامبر 
ــی اهللا علیه وآله را برای عمر بن الخطاب  صل
قائل شده که هیچ کدام از بزرگان عامه چنین 
ــده اند. او می  گوید:  عصمتی برای او قائل نش
ــتوانه   های این مقام عمر بن خطاب  «و از اس
ــد که پیامبری که خداوند به او قدرت  می   باش
ــت: ای عمر هیچ گاه  ــا کرده به او گف را عط
ــیر نمی بیند اال این  ــیطان تو را در یک مس ش
ــیر تو را برمی گزیند.  ــیری غیر از مس که مس
ــهادت معصوم است به  پس این کالم که ش
ــت بر عصمت عمر و این که ما می   دانیم  دالل
ــه می   خواهد در راه باطل قدم  شیطان همیش
ــه پیغمبر غیر  ــذارد و آن راه باطل به گفت بگ
ــت. پس عمر بنا بر  از راه عمر بن خطاب اس
ــه راه حق را پیموده و در  این فرمایش همیش
ــرزنش کنند  ه ای او  ــرزنش هیچ س این راه س
ــر خدا باز نمی دارد  ــای حق به خاط را از راه ه
ــوب می   شود  و او برای حق یک بزرگی محس
ــی نمی تواند  ــن که حق را هر کس و چون ای
ــان ها  ــرد و معموالً حل آن بر نفس انس بپذی
ــکل است و آن را قبول نکرده و بلکه آن  مش
ــه خاطر همین پیامبر فرموده  را رد می   کنند ب
که حق طلبی عمر هیچ دوستی برای او باقی 

نگذاشته است!»
ــان (که خدا  ــد: «و از بین ایش و می  گوی
ــتند و  از آن ها راضی باد) گروهی محدث هس
عمربن الخطاب از بین ایشان است و زمان ما 

ابوالعباس خشاب محدث است.»
و در باره خودش می  گوید:  «در آن وقت 
ــه گویا  ــد ک ــب حکمت به من داده ش مواه
ــد... بعد از آن به  جوامع کلم به من ارزانی ش

روح القدس تأیید شدم.» 
ــو نیز گوید: «اقطابی که در اصطالح  هم

ــند، در هر  ــور مطلق به این نام می  باش به ط
ــه همو غوث ـ  ــتند ک زمانی جز یک نفر نیس
ــد، او از مقربین و امام  فریادرس ـ نیز می  باش
ــوای گروه در زمان خود است؛ و برخی  و پیش
ــان دارای حکم ظاهر نیز هست و حائز  از ایش
خالفت ظاهره هم می  شود همان گونه که از 
ــد  حیث مقام دارای خالفت باطنی نیز می  باش
مانند ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و 
معاویة بن یزید و عمر بن عبدالعزیز و متوکل، 
ــان تنها دارای خالفت باطنی  و بعضی از ایش
می  باشند و دارای حکم ظاهری نیستند، مانند 
ــبتی و ابی یزید  ــید س ــد بن هارون الرش احم
ــطامی و اکثر اقطاب دارای حکم ظاهری  بس

نیستند.»
ــان کامل در نظر صوفیه و عرفا  بلکه انس
برای نشاندن اقطاب تصوف بر مسند الوهیت 
ــت و هیچ ربطی به عقیده امامت در تشیع  اس
ندارد. کتاب انسان کامل می نویسد: «عرفا... 
توحید آنها وحدت وجود است... در این مکتب 
ــان کامل در آخر عین خدا می  شود؛ اصال  انس

انسان کامل حقیقی، خود خداست».
ــت؟   عابدى: غیر معصوم کی عارف اس
ــد، یعنی  ــته باش ــن دو رکن را داش ــه ای هرک
نمی توان تصور کرد کسی عارف باشد و پیرو 
ــد این اصالً  ــالم نباش امیرالمومنین علیه الس

نمی شود.
ــزرگان عرفان  ــه مدعای ب سـمات: البت
ــت.  ــر عکس این ادعا اس ــح کامال ب مصطل
ــوت کردن  ــوف برای دع ــوال مکتب تص اص
ــت برداشتن از  همگان به مذهب عامه، و دس
ــت، چنان که صائن الدین ابن  تشیع بوده اس
ــه از ارباب و ارکان تصوف  ترکه اصفهانی ک

است می نویسد:
ــنت و جماعت  ــایخ صوفیه همه س «مش
ــنت این  ــند که غیر از طایفه اهل س می  باش
ــد  علم را ادراک نمی کنند و هر که نزد مرش
ــنت  ــب این علم، تا او را به س ــد به طل می آی
ــغول نمی  ــاد او مش و جماعت نمی آرد به ارش
ــو اول و پس دیده بر آن  ــود یعنی پاک ش ش

آن پاک انداز». 
ــید حیدر آملی که با تمام توان خود  و س
ــیعه را صوفی و صوفی را شیعه  ــد ش می  کوش
قلمداد کند، اما خودش اعتراف می  کند که در 

المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
عابـدى: آن موقعـى کـه من در 
مقابـل خـدا ایسـتاده ام و مـن 
مى  گویم الحمد هللا رب العالمین 
من مى  گویـم الرحمـن الرحیم، 
اینها شرك اسـت. عارف کسى 
اسـت که مى  گوید خـدا از زبان 
من بـا خودش صحبـت مى  کند 
خـودش را اصـًال نمى بیند. این 

مى  شود عارف.
سـمات: بلکـه  آن چـه را شـما 
شـرك شـمردید حقیقت توحید 
را  آنچـه  و  اسـت،  بندگـى  و 
توحید شـمردید کفـر و وحدت 
موجود اسـت. چنان که شـهید 
آیت اهللا سـید محمـد باقر صدر 
رحمه اهللا در شرح عروة الوثقى 

مى  فرمایند:
«بـدون شـک اعتقاد بـه مرتبه 
اى از دوگانگـى که موجب تعّقل 
اندیشـه خالـق و مخلوق باشـد 
مقّوم و ریشـه و اسـاس اسالم 
اسـت زیـرا بـدون آن عقیـده 
توحید اصـال معنایى ندارد. بنابر 
ایـن اعتقـاد بـه وحـدت وجود 
اگـر بـه گونـه اى باشـد که آن 
دوگانگى را از اندیشـه معتقد به 
وحدت وجود بزداید کفر است... 
گاهـى ادعـا مى  شـود کـه فرق 
بیـن خالق و مخلـوق فقط امرى 
اعتبارى و غیر واقعى است زیرا 
اگـر حقیقـت بـه طـور مطلق و 
بدون صورت در نظر گرفته شود 
خداسـت، و اگر به طـور مقید و 
داراى صورت   هـاى مختلـف در 
نظر گرفته شود، غیر خداست و 

این اعتقاد کفر است.»
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بین تمام فرقه   های اسالم و طوائف محمدی، 
هیچ طایفه ای به اندازه شیعه صوفیه را باطل 
ــته، و هیچ طایفه ای به اندازه صوفیه با  ندانس
شیعه مخالفت نکرده است! چنان که می  گوید:
«ان من بین الفرق االسالمیة والطوائف 
ــد ینکر علی  ــة لیس أح دیــة المحم المختلف
ــیعة، وال علی  الطائفة الصوفیة مثل طائفة الش

الشیعة مثل الطائفة الصوفیة!». 
ــد حقیقت  ــی بخواه اگر کس عابـدى: 
ــجده ها و رازو  ــان را بیابد، عرفان در س عرف
ــت که احدی نمی فهمد...  نیاز  های درونی اس
عارف سجده را دارد، صدقه را دارد، دستگیری 
از فقرا را دارد و به ذهنش نیز نمی آید که من 
این چیزها را دارم. این می  شود عارف.... یعنی 
عارف کسی است که من در میان جمع و دلم 
ــالم  ــت. امیرالمومین علیه الس جای دیگر اس
عارف واقعی است و هرگز و هرگز به ذهنش 
نیامد که او بهترین خلق خداست. پس عارف 
کسی است که با خداست و به ذهنش نیامده 

که من اینطور هستم.
ــخنان خالف ضرورت  سـمات: این س
است. البته عارفان چون مشتشان خالی است 
ــالم را  و مقام معرفت و اهل بیت علیهم الس
ــه به هیچ و پوچ  ــب کرده اند مجبورند ک غص
ــل بیت علیهم  ــود اقرار کنند، اما اه بودن خ
السالم هرگز مجبور نیستند از این تواضع های 
خالف واقع کنند بلکه با صراحت می  فرمایند:
 نِینمؤیرِ الْمأَم ــن ع هائآب نا ع ــنِ الرضَ ع
ــولُ اهللاِ صلی اهللا  ســالم قَالَ قَالَ ر علیه الس
لْقًا  لَق اُهللا عزَّ و جلَّ خَ ــلم ما خَ علیه و آله و س
 یلنِّی قَالَ عم ــه لَیع مر ــی و الَ أَکْ لَ منِّ أَفْضَ
لُ  أَنْتَ أَفْضَ لْتُ یا رسولَ اهللاِ فَ قُ ــالم فَ علیه الس
 و کاراَهللا تَب إِن یلا عالَ ص ی قَ ــلُ فَ أَو جبرئی
 هت ئکَ ــلین علَى مالَ سرالْم اَءهلَ أَنْبِی تَعالَى فَضَّ
 ینبِی ــعِ النَّ ــى جمی ــی علَ لَنِ ــن و فَضَّ ربِی الْمقَ
 و یلا عی ــک ــلُ بعدی لَ ــلین و الْفَضْ سرالْم و
 نَا وامد ةَ لَخُ ئکَ ــدک و إِن الْمالَ عب نم ــة مئ لْألَ
 شَ ورالْع لُونمحی ینالَّذ یلا عینَا یبحم امد خُ
 ونرتَغْفسی و ...م من حولَه یسبحون بِحمد ربهِ
 لَق یتنَا یا علی لَو الَ نَحن ما خَ للَّذین آمنُوا بِوالَ
ــةَ و الَ النَّار و الَ  ــواَء و الَ الْجنَّ الَ ح و ماُهللا آد

لَ  ون أَفْضَ ــف الَ نَکُ ی ــماَء و الَ اْألَرضَ فَکَ الس
 نَا وبر فَة ــبقْنَاهم إِلَى معرِ س قَد و ة ئکَ من الْمالَ
 لَق تَسبِیحه و تَهلیله و تَقْدیسه ِألَن أَولَ ما خَ
 هیدحنَا بِتَو قَ ــا فَأَنْطَ لْق أَرواحنَ ــزَّ و جلَّ خَ اُهللا ع
ــاهدوا  لَما شَ ةَ فَ ئکَ ــق الْمالَ لَ ــده ثُم خَ و تَحمی
ــبحنَا  نَا فَسروا أَمم عظَ ــتَ دًا اساحنَا نُورًا واحوأَر
 ه لُوقُون و أَنَّه منَزَّ لْق مخْ ةُ أَنَّا خَ ئکَ ــم الْمالَ لتَعلَ
 نَا وــبِیح ِتَس ةُ ب ئکَ ــبحت الْمالَ نَا فَسات عن صفَ
ِنَا  ــأْن م شَ ــاهدوا عظَ لَما شَ اتنَا فَ هتْه عن صفَ نَزَّ
ــه إِالَّ اُهللا و أَنَّا  ةُ أَن الَ إِلَ ئکَ ــا لتَعلَم الْمالَ هلَّلْنَ
 ونَهد أَو هعم دبنُع أَن ب ِآلهة یجِ ــنَا ب لَس و بِیدع
ــاهدوا کبر محلِّنَا  لَما شَ ــوا الَ إِلَه إِالَّ اُهللا فَ الُ قَ فَ
بر من أَن ینَالَ  ةُ أَن اَهللا أَکْ ئکَ برنَا لتَعلَم الْمالَ کَ
ــاهدوا ما جعلَه لَنَا  لَما شَ م الْمحلِّ إِالَّ بِه فَ عظَ
وةَ إِالَّ بِاهللاِ  لْنَا الَ حولَ و الَ قُ وة قُ ة و الْقُ من الْعزَّ
وةَ إِالَّ بِاهللاِ  ةُ أَن الَ حولَ لَنَا و الَ قُ ئکَ لتَعلَم الْمالَ
ــاهدوا ما أَنْعم اُهللا بِه علَینَا و أَوجبه لَنَا  لَما شَ فَ

 .ةاع من فَرضِ الطَّ
ــالم مى فرمایند: ما  ــه الس ــام باقر علی ام
سخت گرفتار مردمانیم، اگر فرایشان بخوانیم 
ــان گذاریم هرگز  اجابتمان نکنند، و اگر وایش

به وسیله غیر ما هدایت نیابند. .
ــالم مى فرمایند: همانا  امام باقر علیه الس
ــد و عبادت  ــد را مى شناس ــی خداون تنها کس
مى کند که خداوند و امامی را که از ما خاندان 
است بشناسد. و کسانی که خداوند و امامی را 
که از ما اهل بیت است نمى شناسند، جز این 
نیست که - سوگند به خداوند- گمراهانه غیر 

خدا را شناخته و عبادت مى کنند. 
عابـدى: فرق نماز امام زمان ارواحنا فدا 
با نماز ما این است که ما اگر خیلی هنر کنیم 
ــن در برابر خدای  ــیم که: م ــه اینجا می  رس ب
ــدا این حرفها  ــتاده ام و دارم با خ متعال ایس
ــتاده ام.  را می  زنم. پس من در برابر خدا ایس
یک من می  آید که امام می  فرمود من همیشه 
ــت. پس تازه اون وقت به اینجا  ــیطان اس ش
ــیطانی را برداشته  می  رسیم که اولین قدم ش
ــتاده  ایم. آن موقعی که من در مقابل خدا ایس
ام و من می  گویم الحمد هللا رب العالمین. من 
ــرک است.  می  گویم الرحمن الرحیم، اینها ش
ــت که می  گوید خدا از زبان  ــی اس عارف کس

 عابدى: همیشـه به مـا گفته اند 
نگوییـد خدا یکى اسـت بگویید 

خدا یکتاست.
سـمات: اتفاقـا بـه مـا گفته اند 

بگویید خداوند واحد است:
قال قـال أبو عبد اهللا ع یا محمد 
إن النـاس ال یـزال بهم المنطق 
حتى یتکلموا فى اهللا فإذا سمعتم 
ذلک فقولـوا ال إله إال اهللا الواحد 

الذى لیس کمثله شى ء. 
یعنـى چه؟  عابـدى: یکتاسـت 
یعنـى غیرتـش غیـر در جهان 

نگذاشت.
سـمات: نتیجـه این سـخن که 
گفتـه شـود: "غیرتـش غیر در 
نگذاشـت."؛ "وحـدت  جهـان 
نـه "وحـدت  موجـود" اسـت 
فـرق  و  عالمیـان"؛  آفریـدگار 
وحدت وجود و موجود با "وحدت 
خداونـد" این اسـت که وحدت 
وجـود مى گویـد: "غیـر از ذات 
واجـب  الوجود هیچ چیـز در کار 
نیسـت، نـه خلقـى اسـت و نه 
مخلوقى، و نه عابدى اسـت و نه 
عبادتى، و نه آفریده اى اسـت و 
نه موجودى، بلکـه حقیقت عالم 
هسـتى منحصر اسـت در وجود 
یک شـخص نامتناهى (خداوند) 
کـه هر لحظـه به صورتـى جلوه 
مى کنـد"؛ ولى معتقـد به وحدت 
خالـق متعـال مى گویـد: "عالم 
حقیقتـا موجـود اسـت، و جهان 
هسـتى واقعا مخلـوق و آفریده 
خداوند مى باشـد، نه جزء خالق 
اسـت و نـه کّل او، و نـه صورت 

اوست و نه جلوه او".
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من با خودش صحبت می  کند خودش را اصالً نمی بیند. این می  شود 
عارف.

سمات: بلکه قطعا آن چه را شما شرک شمردید حقیقت توحید 
و بندگی است، و آنچه را توحید شمردید کفر و وحدت موجود است. 
ــید محمد باقر صدر رحمه اهللا در شرح  ــهید آیت اهللا س چنان که ش

عروة الوثقی می  فرمایند:
ــه ای از دوگانگی که موجب تعقّل  ــک اعتقاد به مرتب «بدون ش
اندیشه خالق و مخلوق باشد مقوم و ریشه و اساس اسالم است زیرا 
بدون آن عقیده توحید اصال معنایی ندارد. بنابر این اعتقاد به وحدت 
ــه معتقد به  ــد که آن دوگانگی را از اندیش وجود اگر به گونه ای باش
ــود که فرق بین  ــت... گاهی ادعا می  ش وحدت وجود بزداید کفر اس
ــت زیرا اگر  ــری اعتباری و غیر واقعی اس ــق و مخلوق فقط ام خال
ــود خداست،  حقیقت به طور مطلق و بدون صورت در نظر گرفته ش
ــود  و اگر به طور مقید و دارای صورت   های مختلف در نظر گرفته ش

غیر خداست و... این اعتقاد کفر است.»
عابدى: چرا به ما می  گویند نگویید خدا واحد است بلکه بگویید 
ــه تاکید بر احدیت خدای  ــت. "قل هو اهللا احد". این هم خدا احد اس
متعال یا اگر هر کجا در قرآن خدای متعال کلمه واحد را بخواهد به 
کار ببرد دنباله اش قهار را بکار می  برد. واحد برای اله است نه برای 
ــت می  گوییم قهار  اهللا ولی اگر اهللا تبارک و تعالی را  گفتیم واحد اس

است. اهللا یا واحد قهار است یا احد است اما واحد تنها نه.
ــت  سـمات: البته نصوص مکتب وحی بر خالف این مدعا اس

 . چنان که می  فرمایند: و الْوتْر هو اُهللا الْواحد عزَّ و جلَّ
ــه به ما گفته اند نگویید خدا یکی است بگویید   عابدى: همیش

خدا یکتاست.
سمات: اتفاقا به ما گفته اند بگویید خداوند واحد است:

قال قال أبو عبد اهللا ع یا محمد إن الناس ال یزال بهم المنطق 
ــک فقولوا ال إله إال اهللا الواحد  ــمعتم ذل حتى یتکلموا فی اهللا فإذا س

الذی لیس کمثله شی ء. 
ــر در جهان  ــه؟ یعنی غیرتش غی ــت یعنی چ عابـدى: یکتاس

نگذاشت.
سمات: نتیجه این سخن که گفته شود: "غیرتش غیر در جهان 
ــت نه "وحدت آفریدگار عالمیان"؛ و  ــت."؛ "وحدت موجود" اس نگذاش
ــت که مدعی وحدت  فرق "وحدت وجود" با "وحدت خداوند" این اس
ــت،  ــود مى گوید: "غیر از ذات واجب  الوجود هیچ چیز در کار نیس وج
ــت و نه عبادتى، و نه  ــت و نه مخلوقى، و نه عابدی اس نه خلقی اس
ــتی منحصر  ــت و نه موجودى، بلکه حقیقت عالم هس آفریده ای اس
ــه هر لحظه به  ــخص نامتناهی (خداوند) ک ــت در وجود یک ش اس
ــی معتقد به وحدت خالق متعال مى گوید:  صورتی جلوه مى کند"؛ ول
ــتی واقعا مخلوق و آفریده  ــت، و جهان هس "عالم حقیقتا موجود اس
خداوند مى باشد، نه جزء خالق است و نه کلّ او، و نه صورت اوست 

و نه جلوه او".
گاهی وحدت وجودیان مى گویند: ما با کسانی که قائل به اتّحاد 

و حلول ذات خداوند در مخلوقات مى باشند، و نیز با کسانی که خدا و 
خلق را شبیه هم مى دانند تفاوت داریم، زیرا اعتقاد به حلول و اتّحاد 
و شباهت خالق و خلق تنها در صورتی ممکن است که ما دو موجود 
قبول داشته باشیم. در حالی که ما یک موجود بیشتر قبول نداریم! با 
توجه به آنچه بیان داشتیم روشن است که: این سخن ایشان نه تنها 
گویای اعتقاد آنان به شباهت ذات خداوند با سنخ وجود خلقی ـ چه 
ــد و چه موجود نباشد ـ است، بلکه مساوی با انکار وجود  موجود باش
ــد. و گویا وحدت وجودیان این عقیده را از اعتقاد به  خداوند مى باش
ــته اند که به این صراحت از آن  حلول و اتّحاد بهتر و معقول تر پنداش

گریخته، و به این پناه آورده اند!
ــو االول و االخر و  ــت یعنی چه؟ یعنی ه عابـدى: خدا یکتاس
ــماء اله و فی  ــی اش. هو فی الس ــت معن ــر و الباطن. این اس الظاه
ــت که خدا از رگ  ــت معنی اش این اس االرض اله. خدا که یکتاس
ــت. نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا  گردن به همه نزدیک تر اس
ــی علیه السالم فرمود: ای موسی تو به من بیشتر نیاز داری  به موس
ــت. موحد کسی است که  تا تو به خودت. این آن احدیت خداوند اس
ــیند که این وحدت خدا  ــد و درک کند و به دلش بنش ــا را بفهم اینه
ــود که هیچ چیز  ــن می  ش یعنی چی. اگر این را فهمید آن وقت روش

در عرض خدا نیست.
ــت که  ــیا این اس سـمات: منظور از داخل بودن خداوند در اش

او تبارک و تعالی مانند 
ــزا و  ــیای دارای اج اش
ــت  زمان و مکان نیس
ــوان او را خارج  بت که 
ــا فرض  و دور از آن ه
بودن  ــارج  ــرد، و خ ک
ــا نیز به این  او از آن ه
ــه باری  ــت ک معنا اس
ــیای  اش مانند  ــی  تعال
ــزاء و زمان و  دارای اج
مکان نیست که بتوان 
او را مانند شیر و شکر 
ممزوج و داخل هم، یا 
ــر و عرض  مانند جوه
ــوف  ــت و موص و صف
متحد در وجود دانست؛ 
ــت  اس ذاتی  او  ــه  بلک
ــتن جزء  متعالی از داش
و کلّ و زمان و مکان، 
ــه  هم او  ــوای  ماس و 
ــزای وجودی  دارای اج
لذا ممازجت  می   باشند. 
ــم آمیختگی) و  ( دره

حضرت موسى بن جعفر علیهما 
 السالم مى  فرمایند:

«همانـا خداوند تبـارك و تعالى 
پیوسـته بوده اسـت بدون زمان 
و مـکان و االن نیز چنان باشـد، 
هیـچ جـا خالـى از او نیسـت و 
هیچ جا به او پر نمى باشـد، و در 
مکان واقع نمى گـردد؛... بین او 
و خلقش جز خـود خلق حجابى 
نیسـت (وجـود و فهـم و ادراك 
خلـق، لزومـا منحصر بـه مقدار 
اسـت و بـه غیـر آن راه نـدارد. 
بنابرایـن، در حجـاب از ادراك 
خالـق بـوده و جـز تصدیـق به 
وجود او برایش ممکن نیسـت. 
پس نهان بودن خداوند به ستر 
و حجاب نیسـت، بلکه به جهت 
صفتى است که الزمه خلق بودن 
خلـق مى  باشـد) بـدون حجاب 
نهـان کننـده از آنهـا در نهـان 
است، و بدون پرده پوشاننده، از 

آنها مستتر مى  باشد.»
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ــک هم قرار گرفتن) و اتّحاد  ــت (کنار هم بودن، و دور یا نزدی مباین
ــت، و همه چیز تحت سلطنت و  ــیا ذاتًا محال اس و یگانگی او با اش
ــوذ باهللا ـ وجود خداوند با  ــد، نه این که ـ  نع قدرت و علم او می   باش

اشیا یکی باشد!
امیرالمؤمنین علیه السالم می   فرمایند: داخل اشیا است نه مانند 
چیزی که در چیزی دیگر داخل است، و خارج از آنها است نه مانند 

چیزی که در چیزی داخل است. 
 حضرت امام صادق علیه  السالم می   فرمایند: پس خداوند تبارک 

و تعالی در هر مکانی داخل، و از هر چیزی خارج است.
ــاره فرموده  ــالم در ب ــام صادق علیه  الس ــد: از ام راوی می  گوی
ــت" پرسیدم، فرمودند: او  ــمان ها و در زمین خداس خداوند: "او در آس
ــد. عرض کردم: به ذات خود؟ فرمودند: چه  در هر مکانی چنان باش
ــند و چون بگویی به  ــی؟! همانا مکان ها دارای اندازه می  باش می   گوی
ــی در اندازه ها و  ــد، الزمت آید که بگوی ــود در مکان می   باش ذات خ
مانند آن می  باشد، در حالی که او جدای از خلق خود می   باشد. آن چه 
آفریده است در حیطه علم و قدرت و سلطنت و فرمان روایی اوست، 
ــمان و زمین است یکسان است. هیچ چیز  و علم او به آن چه در آس
ــیا برای او از جهت معلوم و مقدور بودن  ــت، و همه اش از او دور نیس

و تحت احاطه و سلطنت و ملک او قرار داشتن یکسان می  باشد.
ــور، جز به ذوات  ــروج و دوری و نزدیکی قابل تص ــول و خ دخ
ــی از اتصاف به آن  ــود و خداوند متعال ــبت داده نمی ش مقداری نس
ــت؛ زیرا  ــت که از آنها خارج نیس ــد. داخل بودنش همان اس می  باش
ــت که  ــت و خارج بودنش نیز همین اس ــه خروج ملکه مقادیر اس ک
ــت. پس در  ــرا دخول نیز ملکه مقادیر اس ــت؛ زی در آنها داخل نیس
ــت کما اینکه از آنها خارج نیست، و هم داخل است  اشیا داخل نیس
ــایر اشیا قابل  و هم خارج، اما نه آنچنان که دخول و خروج برای س
ــت. ممازجت و مبانیت، هر دو ملکه مقدار است، و فرع بر  تصور اس
ــت و خداوند به  آن و همانطور که دخول و ممازجت ملکه مقدار اس
ــروج و فاصله گرفتن نیز ملکه مقدار بوده و  آن وصف نمی گردد، خ
نسبت آن به خداوند، باطل است. پس درباره زمان و مکان و دخول 
ــیا به معنای قابل  ــروج خداوند متعال از اش ــروج، از آنجا که خ و خ
ــت، لذا سلب عزلی هم ـ به  تصورش نیز فرع بر مقداری بودن اوس
ــن معنی که خداوند را کناری برده و زمان و مکان را کناری دیگر  ای
ــود که خداوند در همه چیز  ــت بلکه اثباتا گفته می  ش ـ صحیح نیس
ــت و  ــت و هم خارج، و در هر زمان و مکانی هم هس هم داخل اس
ــت؛ اما در همین مورد نیز اثبات، فقط به معنای سلب طرف  هم نیس
ــت نه اثبات معنای قابل تصور. پس اینکه گفته می  شود او  مقابل اس
ــد،  ــت و در همه چیز داخل می  باش در همه جا و در همه زمانها هس
ــروج او از زمان و مکان نیز مانند دخولش  ــت که خ معنایش این اس
ــتلزم مقداری بودن ذات اوست، پس به این معنی از اشیا  در آنها مس
کناره نگرفته است، و این گونه نیست که زمان و مکان بعد از پدید 
آمدن خود ذات خداوند را کناری برده باشند که این خود نیز، مساوی 

با داخل کردن ذات خداوند متعال در مکان و زمان است.

سـمات:  بر اسـاس برهان قطعى عقلـى و ضرورت غیر 
قابـل انکار مکتب وحى و شـرع، آفریننده و خالق و علّت 
حقیقى وجوِد مخلوقات آن اسـت کـه آنها را ایجاد کرده 
باشد، ولى چنانچه مانند فالسفه و عرفا و متصوفه علّت و 
معلول را این گونه تفسیر کنیم که معلول در واقع هستِى 
تنـّزل یافته علّت اسـت، و معلول مرتبه اى از وجود علّت 
اسـت که خارج از حیطه وجود آن نبوده و وجود مسـتقل 
و جدا از آن ندارد، بدون شـّک مخلوقات را اجزاى وجود 

خداوند دانسته ایم نه مخلوقات او. 
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ــبت  نس در  ــن،  بنابرای
ــه زمان و  ــد ب دادن خداون
خداوند  تعالی  ــد  بای مکان، 
ــی او با آنها را،  و تباین ذات
ــت. پس او  از نظر دور نداش
ــه به آن  ــت اما ن داخل اس
ــول و خروج  معنایی از دخ
که برای اشیای دیگر قابل 
ــد. جدایی او  تصور می  باش
ــان تباین ذانی  ــیا هم از اش
ــدار و ذات متعالی  ــن مق بی
ــد، و جدا  ــدار می  باش از مق
ــه معنای  ــز ب ــش نی نبودن
تعالی او از جداشدن و کناره 

گرفتن است و بس.
ــه روایات  ــا توجه ب و ب
فوق معنای فرموده خداوند 
ــود که  ــی معلوم می   ش تعال

می  فرماید:
 نم هَی ــن أَقْرب إِل نَح و
ــد  و ما از رگ  ــلِ الْوری بح

گردن به او نزدیکتریم.
و می  فرماید: هو معکم 
ــید  اینما کنتم. هر کجا باش

او با شماست.
ــم و  ــا عل ب ــی او  یعن
قدرت و فرمان روایی اش بر 
ــما احاطه دارد، و به شما  ش

نزدیک است.
ــی بگوید علم  اگر کس
و قدرت خداوند متعال غیر 
ــت و اگر علم و  ذات او نیس
ــد  قدرت او در همه جا باش
پس ذات او هم در همه جا 
ــت که نه علم و قدرت خداوند متعال چیزی  ــخ این اس ــت، پاس هس
ــت که دارای امتداد بوده و هر زمان و مکانی را پر کرده باشد، و  اس
ــت که بدانیم همه چیز و  ــت، لذا صحیح این اس نه ذات او چنین اس
ــلطنت و حکم و فرمان  همه جا در حیطه  آگاهی و فرمان روایی و س
خداوند متعال است. و چنانچه تمامی مخلوقات و زمان ها و مکان ها 
را نیست و نابود و معدوم فرماید هیچ چیزی از علم و قدرت او تبارک 

و تعالی کم نخواهد شد.
 نالْباط و راه ــو اْألَولُ و اْآلخر و الظَّ خداوند تعالی می   فرماید: ه

لیمٍء ع ی لِّ شَ و هو بِکُ

ــفه و عرفان می  پندارد که معنای این آیه مبارکه این است  فلس
ــا انتها، و از ظاهر تا باطن، و درون و برون همه چیزها  ــه از ابتدا ت ک
ــیار  ــخن بس ــت! در حالی که بطالن این س را ذات خدا پر کرده اس
ــت چرا که حقیقت این است که خداوند متعال بود و زمان  واضح اس
ــدد، که از جمله آن زمان و  ــود. خداوند بود و از مطلق مقدار و ع نب
مکان باشد، اثری نبود. پس او قبل از هر چیز است، اما نه به قبلیت 
ــی و مقداری، و تصور مخلوق از خالق خود بدین گونه که او را  زمان
ــیا و بعد از فناء اشیا و مقارن با آنها،  موجودی بداند، قبل از وجود اش
ــت است، و مستلزم مقداری و عددی  تصوری باطل و پنداری نادرس
ــت که متعالی از هر گونه عدد  و دارای زمان تصور کردن خالقی اس
ــت، اما  ــد. او جل و عال، لم یزل و الیزال بود و هس و مقدار می  باش
ــد و دهر بر او مرور  نه اینکه مصاحب با اوقات و مقارن با زمانها باش
ــودی علت و معلول متعاصر با  ــد، و به اقتضای وجوب تالزم وج کن
ــد!! اگر چه تصور ذات او فراتر از زمان و مکان،  همه مخلوقات باش
امری محال است، اما تصدیق به آن هیچ گونه محظوری ندارد، زیرا 
ــوق هیچ چیزی را جز در مکان و زمان نمی تواند تصور کند، اما  مخل
وقتی همان ذوات مقداری و زمانی و مکانی را تصور کرد، این تصور 
ــه تصدیق به وجود خداوند قرار می  دهد و می  گوید: پس من  را مقدم
اقرار می  کنم به وجودی منزه از زمان و مکان و مقدار و عدد، که او 
بر خالف همه آن چیزهایی است که می  توان تصور کرد، و او متعالی 

از هر تصور و پندار، و بر خالف همه چیز می  باشد.
حضرت موسی بن جعفر علیهما  السالم می  فرمایند:

ــته بوده است بدون زمان و  «همانا خداوند تبارک و تعالی پیوس
ــت و هیچ جا  ــد، هیچ جا خالی از او نیس مکان و االن نیز چنان باش
به او پر نمی باشد، و در مکان واقع نمی گردد؛... بین او و خلقش جز 
ــت (وجود و فهم و ادراک خلق، لزوما منحصر  خود خلق حجابی نیس
ــت و به غیر آن راه ندارد. بنابراین، در حجاب از ادراک  به مقدار اس
خالق بوده و جز تصدیق به وجود او برایش ممکن نیست. پس نهان 
بودن خداوند به ستر و حجاب نیست، بلکه به جهت صفتی است که 
الزمه خلق بودن خلق می  باشد) بدون حجاب نهان کننده از آنها در 

نهان است، و بدون پرده پوشاننده، از آنها مستتر می  باشد.»
ــته» و «الیزال» جز به معنای  ــد» و «پیوس «بود» و «می باش
ــوند، و از به کار  ــبت داده نمی ش ــرد از زمان آن، به خداوند نس مج
بردن این کلمات درباره او، تنها معنای اثبات در مقابل نفی آن اراده 
ــود، نه تالزمش با زمان و مکان که خاصیت وجود مقداری و  می  ش
ــبت داده  ــت و به ذات متعالی از مقدار، و خالق، عدد نس عددی اس
ــتی خداوند به این گونه که قبل از اشیا و  ــود. تصور دوام هس نمی ش
بعد از اشیا و مقارن با اشیا موجود باشد، تنها ناشی از انحصار ادراک 
ــکان، و محال بودن خروج او از مقدار  ــور مخلوق به زمان و م و تص
ــد؛ این ذاتی مخلوق است که خود  و عدد ولو تصورا و توهما می  باش
مقداری است، و به هر چیز از دریچه زمان و مکان و مقدار می  نگرد، 
ــید بگوید: تو  ــت که به هر چه رس ــال توحید او این اس ــه کم و البت
ــو و بر خالف تو و متعالی از مطلق  ــتی و او غیر ت پروردگار من نیس

گاهـى  عرفـا  و  فالسـفه 
مى  گویند وجود معلول نسبت 
بـه وجـود علّت یـک وجود 
سرابى است و در جاى دیگر 
گویند که کثرت در جهان به 
آیت و ظهـور و تجلى و فقر 
و امکان و تشـکیک و مرتبه 
و... برمى گردد نه این که به 
عنوان سراب قلمداد شود، و 
این تناقضى واضح و آشکار 
اسـت . در یک جا مى  گویند 
علّـت و معلـول داریـم و در 
جـاى دیگر مى  گوینـد علّت 
و معلول نداریم (فما وضعناه 
أّوالً أّن فـى الوجـود علّـۀ و 
الجلیل  النظر  بحسب  معلوالً 
قـد آل آخـر األمر بحسـب 
السـلوك العرفانى إلى کون 
العلّـۀ منهمـا أمـراً حقیقیّاً و 
المعلـول جهـۀ مـن جهاته، 
المسـّمى  علیّـۀ  رجعـت  و 
بالعلّۀ و تأثیـره للمعلول إلى 
تطّوره بطور و تحیّثه بحیثیّۀ. 
«إسـفار، 300/2»). در یک 
جا مى  گویند خالق و مخلوق 
دیگـر  جـاى  در  و  داریـم 
مى  گوینـد خالـق و مخلـوق 
نداریم. در یک جا مى  گویند 
واجـب و ممکـن داریم و در 
جاى دیگـر مى  گویند واجب 

و ممکن نداریم! 
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وصول و ادراک من می  باشد.
ــالم می  فرمایند: «لیس برب من  حضرت امام حسین علیه  الس

طرح تحت البالغ»
ــد، پروردگار نتواند  ــت وصول را به دامن او راه باش آنچه که دس

بود.
حضرت رضا علیه  السالم می  فرماید: «ال یتوهم دیمومته»، دوام 

وجود او امری تصوری نیست.
ــس عن الدهر  ــالم می  فرمایند: «لی ــهداء علیه  الس ــید الش و س

قدمه»، قدم و وجود او نسبت به زمان و دهر نمی باشد.
ــه می  توان دوامی را تصور کرد که اولویت و آخریت  آری چگون

آن یکی باشد؟! و تقدم و تأخر در آن راه نداشته باشد؟
ــالم می  فرمایند: «اولیتک مثل آخریتک  امیرالمؤمنین علیه  الس

وآخریتک مثل اولیتک»
اولیت تو چون آخریتت و آخریت تو چون اولیتت می  باشد.

ــالم می  فرمایند: «لم تسبق له  و حضرت امیرالمؤمنین علیه  الس
ــر او یکون ظاهرا قبل ان  ــال حاال فیکون اوالً قبل ان یکون آخ ح

یکون باطنا»
برای او حال سابق بر دیگری وجود ندارد، که قبل از آخر بودن 

اول باشد و قبل از باطن بودن ظاهر باشد.
ــالم می  فرمایند: «کل ظاهر غیره  ــز امیرالمؤمنین علیه  الس و نی

غیر باطن، وکل باطن غیره غیر ظاهر».
ــر باطنی جز او ظاهر  ــز او باطن نتواند بود، و ه ــر ظاهری ج ه
ــت که ظاهر و  نخواهد بود. (تنها در ذات متعالی از مقدار و اجزا اس

باطن و اول و آخر، غیر هم نتواند بود).
حضرت رضا علیه  السالم می  فرمایند: «سبق االقات کونه»

وجود او بر اوقات و حقیقت زمان سبقت جسته است.
ت  حضـــــــــــر
علیــــه  ــن  امیرالمؤمنی
ــد:  می  فرماین ــالم   الس
قبل،  ــه  ل ــس  لی «کان، 
القبل بال قبل...  هو قبل 

انقطعت عنه الغایات»
قبل  و  ــود  ب خداوند 
برای او نیست. او قبل از 
قبل، بدون قبل می  باشد. 
غایات و نهایات در او راه 

ندارد.
عابدى: اصل توحید 
ــه چیزی  ــت ک ــن اس ای
ــدا ندانیم.  ــاوی خ را مس
قرآن می  فرماید" تاهللا ان 
ــی ضالل مبین اذ  کنا لف
ــویکم برب العالمین"  نس

ــرک است، مساوی  ــی بداند این مش ــاوی خدا کس اگر چیزی را مس
خدا؛ اما اگر گفتیم خدا غنی است و همه عالم فقیر، خدا واجب است 
و همه عالم ممکن، خدا مستقل است و همه چیز غیر مستقل است 
و وابسته به او؛ اگر کسی این طور چیزی به دلش نشست و باورش 
ــد که مثالً این شیشه برای شیشه بودن به خدا بیشتر احتیاج دارد  ش
تا به خودش، اگر کسی این را فهمید به آن موحد واقعی می  گوییم.
سمات: ولی عرفان اصال چیزی غیر خدا قبول ندارد که بحث 
ــاوی یا عدم تساوی آن با خدا کند و این عقیده مسلما خالف  از تس

توحید است.
ــتقل  ــتی خود، هرگز مس ــت که مخلوقات، در هس ــکی نیس ش
نیستند، اما عدمِ استقاللِ وجودی اشیا، به این معنی نیست که وجود 
ــت، بلکه وضوحا به این معنی  آن ها خارج از ذات خداوند متعال نیس
است که: وجود و بقای آن ها وابسته به اراده و مشیت و ایجاد خداوند 

مى باشد و بدون آفرینش و مشیت او وجود و بقا نخواهند داشت.
ــاس برهان قطعی عقلی و ضرورت غیر قابل انکار مکتب  بر اس
ــت حقیقی وجود مخلوقات آن  ــرع، آفریننده و خالق و علّ وحی و ش
است که آنها را ایجاد کرده باشد، ولی چنانچه مانند فالسفه و عرفا 
و متصوفه علّت و معلول را این گونه تفسیر کنیم که معلول در واقع 
ل یافته علّت است، و معلول مرتبه ای از وجود علّت است  هستیِ تنزّ
که خارج از حیطه وجود آن نبوده و وجود مستقل و جدا از آن ندارد، 
بدون شک مخلوقات را اجزای وجود خداوند دانسته ایم نه مخلوقات 

او. چنان که اهل فلسفه و عرفان تصریح می  کنند:
«تعین بر دو وجه متصور است: یا بر سبیل تقابل، و یا بر سبیل 
ــز می   کنند، و امر امتیاز  ــمولی نی ــه که از آن تعبیر به احاطه ش احاط
ــم دوم  ــت... تعین واجب تعالی از قبیل قس از این دو وجه به در نیس
است؛ زیرا که در مقابل او چیزی نیست، و او در مقابل چیزی نیست 
ــد... خالصه مطلب این که... تعین و تمیز  ــته باش تا تمیز تقابلی داش
ــامل به مادونش، چون تمیز کل از آن حیث است  متمیز محیط و ش
ــبت حقیقة  الحقایق با ماسوای مفروض چنین  ــت... و نس که کل اس

است». 
«دعوت انبیا همین است که ای بیگانه به صورت، تو جزء منی، 

از من چرا بی خبری؟ بیا ای جزء، از کل بی خبر مباش!»
ــق دارا بود، در آن زمان که خبر  ــام موجودات را حضرت ح «تم
ــیا در مقام ذات مندرج  ــمان نبود آسمان را دارا بود... تمام اش از آس
ــت. عطا  کننده قبل از  ــد... تمام ذرات از آن جا تابش کرده اس بوده ان

عطا دارد ولی هنوز آن را به نمایش درنیاورده است».
ــدأ فیاض وجود معلوالت در بردارد جمیع معلوالت را  «علت مب
ــت  ــبت به أجزاء اس به وجود جمعى... نظیر جامعیت جمله و کل نس

و آحاد». 
فالسفه و عرفا گاهی می  گویند که وجود معلول نسبت به وجود 
ــت و در جای دیگر گویند که کثرت در  ــرابی اس علّت یک وجود س
ــکیک و مرتبه  ــان به آیت و ظهور و تجلی و فقر و امکان و تش جه
ــود، و این  ــراب قلمداد ش ــردد نه این که به عنوان س ــی گ و... برم

در ممـّد الهمم بعـد از این کالم ابن 
عربى که مى  گوید: «فنقول: إعلم أّن 
المقول علیه سـوى الحّق أو مسـّمى 
العالم هو بالنسـبۀ إلـى الحّق کالّظل 

للشّخص فهو ظّل اهللا» مى  نویسد:
خالصه غرض اینکه نسـبت خلق به 
حّق از نسبت ظّل (سایه) به شخص 
لطیف تـر و عالى تر و دقیق تر اسـت 
زیرا که ظّل چیزى اسـت و شـخص 
چیـز دیگـر، اّما موج که خلق اسـت 
عین همـان حقیقت دریاسـت. زیرا 
حقیقت دریا آب است. مقصود اثبات 
ایـن نکته اسـت که عالـم هم خیال 

است.
این جهـان موج  هاى این دریاسـت
موج و دریا یکى است غیر کجاست؟
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ــت که کلیه مطالب فالسفه و عرفاء از  ــکار اس تناقضی واضح و آش
همین قبیل است که در یک جا می  گویند علّت و معلول داریم و در 
ــای دیگر می  گویند علّت و معلول نداریم (فما وضعناه أوالً أن فی  ج
ــب النظر الجلیل قد آل آخر األمر بحسب  الوجود علّة و معلوالً بحس
ــة منهما أمرًا حقیقیًا و المعلول جهة  ــلوک العرفانی إلی کون العلّ الس
من جهاته، و رجعت علیة المسمی بالعلّة و تأثیره للمعلول إلی تطوره 
بطور و تحیثه بحیثیة. «إسفار، ۳۰۰/۲»). در یک جا می  گویند خالق 
ــر می  گویند خالق و مخلوق نداریم.  ــوق داریم و در جای دیگ و مخل
در یک جا می  گویند واجب و ممکن داریم و در جای دیگر می  گویند 
واجب و ممکن نداریم (چون به دقّت بنگری آنچه در دار وجود است 
ــرگرمی است. «ممد الهمم  ــت و بحث در امکان برای س وجوب اس
در شرح فصوص الحکم، حسن زاده آملی، ۱۰۷» ؛ الممکنات باطلة 
ــدًا و الموجود هو ذات الحق دائمًا  ــذوات هالکة الماهیات أزالً و أب ال
ــفار، ۳۴۰/۲»؛ فحقائق الممکنات باقیة علی عدمیتها  و سرمدًا «أس
ــفار، ۳۴۱/۲»)، و این تناقض گوئی های اهل فلسفه  أزال و أبدًا. «أس
ــت که منکر بداهت شده اند و هر کس منکر  و عرفان بدین علّت اس
ــود، و أهل تحقیق به وضوح  ــود دچار تناقض گوئی می  ش بدیهی ش

می  دانند که این تناقضات هرگز با هم قابل جمع نیستند.
ــفه و عرفا پذیرفتند که بین عین وجود و مخلوقات  وقتی فالس
ــی بین خالق و مخلوق  ــت، و هیچ گونه دوگانگی حقیق یگانگی اس
ــت، و خود علّت  ل یافتة علّت اس ــت، و معلول در واقع وجود تنزّ نیس
است که به صور مخلوقات تجلّی کرده، و همچنین تصریح کردند که 
یک وجود در صحنه است که مرتبه اعالی همان یک وجود خداست 
و مراتب پائین تر همان یک وجود مخلوقات هستند، باید بپذیرند که 
ــفه و عرفان، مخلوقات و  ــتند! فلس مراتب مادون جزئی از خدا هس
ــان نمی گویند خدا  مراتب مادون را که محدودند با لحاظ محدودیتش
است بلکه تمام أشیاء روی هم رفته را می  گویند خداست! (کلّ ما هو 
ــیط الحقیقة فهو بوحدته کلّ األشیاء! «مالصدار: عرشیه، ۲۲۱»؛  بس
ــیة أسفار، ۱۴/۶»)  ــیء وما یفضل علیه! «حاش ــیء هو الش تمام الش
ــان می  گویند مراتب مادون را اگر به اصل وجودشان نظر کنیم  ایش
و محدودیتشان را لحاظ نکنیم چیزی غیر از خدا نیستند، مانند موج 
ــگاه می  کنیم آن را موج  ــه وقتی به موج با محدودیتش ن ــا، ک و دری
ــگاه کنیم چیزی غیر از آب و  ــم ولی اگر به اصل وجودش ن می  بینی

دریا نمی باشد!
ــد موجی نو ــر زن ــن چو ب ــای که دری
ــت موجش خوانند و در حقیقت دریاس

ــان, مراتب مادون,  ــفه و عرف ــه همین خاطر که از نظر فلس و ب
جزئی از خدا هستند گفته اند:

ــت ــتی که بت چیس ــلمان گر بدانس مس
ــتی است ــتی که دین در بت پرس بدانس

ــتی نیست. و اگر مسلمان  ــتی چیزی غیر از خدا پرس «بت پرس
ــت و انکار بت می  نماید بدانستی و آگاه شدی  که قائل به توحید اس

ــت و ظاهر به صورت بت  ــت و مظهر کیس که فی الحقیقة بت چیس
چه کسی است، بدانستی که البتّه دین حق در بت پرستی است.» 

ــی  ــت که ابن عربی می  گوید: «وقتی موس و به همین خاطر اس
علیه السالم از مناجات کوه طور برگشت و دید مردم گوساله پرست 

ــرادرش هارون  ــدند به ب ش
ــرد و عتابش هم  ــاب ک عت
ــارون بدین جهت بود  به ه
ــاله پرستی  که تو چرا گوس
را انکار کردی و نفهمیدی 
غیر  چیزی  پرستی  گوساله 
از خدا پرستی نیست چون 
ــن هر  ــدا را عی ــارف خ ع

چیزی می  داند.» 
ــفه و عرفای  و از فالس
معاصر در شرح عبارت فوق 

می  گویند:
«بنابراین عتاب موسی 
را از این  ــارون  برادرش ه
ــود که هارون انکار  جهت ب
ــل می  نمود و  ــادت عج عب
اتّساع  قلب او چون موسی 
ــه اینکه عارف  ــت، چ نداش
ــق را در هر چیز می  بیند  ح
ــن هر چیز  ــه او را عی بلک

می  بیند.» 
ــارح فصوص  ش نیز  و 

الحکم می  گوید: 
 المعبود هو الحق  إن»
ــواء  فی أی صورة کانت، س
ــیة کاألصنام أو  کانت حس
عقلیة  أو  ــن  کالج ــة  خیالی

کالمالئکة.» 
بنابر این حق این است که بگوئیم:

ــت و نه  ــیاء نه تجلّی و نزول اس ۱ ـ رابطه خداوند متعال با اش
ــیاء مادی و  ــه تمامی این معانی مخصوص أش ــقوط، بلک تولید و س

مخلوق می  باشد و خداوند متعال ذاتی فراتر از آنهاست.
ــت و خداوند متعال  ــای ایجاد غیر از تجلّی و نزول اس ۲ ـ معن
ــیء ایجاد و  ــت و آنها را المن ش ــیاء اس آفریننده و ایجاد کننده اش
ــورت آنها یا نازل به مرتبة  ــت نه اینکه متجلّی به ص خلق کرده اس

آنها باشد. 
ــر از کفر ابلیس  ــن خالق و مخلوق باالت ــی دوگانگی بی ۳ ـ نف
ــیطان هم خودش را تجلّی  بوده، و بر خالف مدعیان عرفان حتّی ش
ــالم  و یا نزول و یا عین خدا نمی داند! چنان که امام صادق علیه الس

عابدى: عرفان ِسـّر است و 
مکتوم.

سـمات: عرفـان اصال سـّر 
مکتومى ندارد و عقاید عرفا 
و وحـدت موجودیان که خدا 
را عین اشـیا مى  دانند کامال 
و  اسـت  روشـن  و  واضـح 
هیـچ ابهامى نـدارد و باطل 
بودن آن نیز هیـچ احتیاجى 
بـه توضیـح نـدارد. بعـد از 
ایـن همـه ادعـاى مقامات 
و مکاشـفات و گفتـن «انـا 
الحـق!» و «لوائى اعظم من 
لواء محمد!» و ادعاى برترى 
بر انبیا و فراگرفتن توحید و 
معارف بدون واسطه مالئک 
از خداونـد! و «ال اله اال انا ها 
فاعبدون» و «لیس فى جبتى 
سـوى اهللا» و... کدام سـر ّ 
باقى مانده  مکنون دیگـرى 
اسـت که بایـد انتظار فاش 

کردن آن را کشید؟!
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ــع معصیته لربه  ــدو الّذی ذکرت... قد أقر م ــد: إن هذا الع می  فرماین
بربوبیته. 

ــتر قبول ندارد که آن  ــفه و عرفان یک وجود بیش خالصه فلس
ــکال مختلف تجلّی و ظهور پیدا می کند و جهان  وجود به صور و اش
ــتی، همان حقیقت وجود خداوند است که هر لحظه به صورتی  هس
ــت، مانند موج  در می آید و در حقیقت، خالق و مخلوقی در کار نیس
ــت که به  ــت و أمواج مخلوقاتند و خود دریاس و دریا، که دریا خداس
ــده و حقیقت امواج چیزی غیر از حقیقت دریا و  صورت امواج در آم

آب نیست که در اشعار مذکور نیز بدین مطلب اشاره شده است.
در ممد الهمم بعد از این کالم ابن عربی که می  گوید: «فنقول: 
ــمی العالم هو بالنسبة إلی  ــوی الحق أو مس إعلم أن المقول علیه س

ص فهو ظلّ اهللا» می  نویسد: ل للشخّ الحق کالظّ
ــبت خلق به حق از نسبت ظلّ (سایه)  خالصه غرض اینکه نس
ــت زیرا که ظلّ چیزی  ــخص لطیف تر و عالی تر و دقیق تر اس به ش
است و شخص چیز دیگر، اما موج که خلق است عین همان حقیقت 
ــت. زیرا حقیقت دریا آب است. مقصود اثبات این نکته است  دریاس

که عالم هم خیال است.
ــت ــای این دریاس ــان موج  ه ــن جه ای
ــت؟ ــت غیر کجاس موج و دریا یکی اس

و گاهی هم مثال به موم می  زنند که اگر کسی از یک موم صد 
ــکال موم است و به غیر موم چیز  ــکل بسازد حقیقت همه آن أش ش

دیگری نیست و موم است که به أشکال مختلفه در آمده است:
«مادام که اسم خدای باقی است و اسم تو هم باقی است بدین 
سبب اثبات وجود خدای می  کنیم و اثبات وجود خود هم می  کنیم و 
خدا را می  شناسی، خود را هم می  شناسی و در مقام شرکی و از مقام 
ــت...  ــناخت تو جز غرور و پندار نیس وحدت دوری. این معرفت و ش
ــازد و به ضرورت صد شکل  ــی از موم صد چیز بس بدان که اگر کس
ــم پیدا آید و در هر شکلی چندین اسامی دیگر باشد ... اما  و صد اس
ــت و این جمله  ــل داند که به غیر موم چیز دیگری موجود نیس عاق
ــت که موم بود که به جهات  ــامی موم اس ــامی که پیدا آمده اس اس

مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است.» 
لذا اصطالحاتی که به کار بردند چیزی غیر از معنای ارائه شده 
ــت که صوفیه از وحدت  ــت همان معنایی اس ــد و این درس نمی باش

وجود ارائه می  دهند. مولوی می  گوید: 
ــد ــکلی بت عیار بر آمد، دل بر دو نهان ش هر لحظه به ش
ــد ــر آن یار بر آمد، گه پیر و جوان ش ــر دم به لباس دگ ه
گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی
ــد ــار برآمد، آتش گل از آن ش ــت خلیل و ز دل ن ــه گش گ
ــد بیضا ــبانی، اندر ی ــرد ش ــه می  ک ــو بود ک ــا که هم حقّ
ــد ــت مار برآمد، زان بحر کفان ش ــد و بر صف گه چوب ش
باهللا که هم او بود که می  آمد و می  رفت، هر قرن که دیدی
ــد ــرب وار بر آمد، دارای جهان ش ــکل ع ــا عاقبت آن ش ت

ــا الحق، در صوت الهی ــا که هم او بود که می  گفت أن حقّ
ــد ــر آن دار برآمد، نادان به گمان ش ــود آنکه ب ــور نب منص

و نعمت اهللا ولی می  گوید:
ــاجد در مرتبه ای مسجود در مرتبه ای س
ــه ای معبود ــد در مرتب ــه ای عاب در مرتب
در مرتبه ای عبد است در مرتبه ای رب است
ــد در مرتبه ای محمود ــه ای حام در مرتب
ــی ــه ای باق ــی در مرتب ــه ای فان در مرتب
ــدوم در مرتبه ای موجود ــه ای مع در مرتب
ــم ــه ای خات مرتب ــه ای آدم در  مرتب در 
ــه ای داوود ــی در مرتب در مرتبه ای عیس
ــی در مرتبه ای فرعون در مرتبه ای موس
ــول در مرتبه ای مردود ــه ای مقب در مرتب
ــده ــه ای بن ــید در مرتب ــه ای س در مرتب
ــه ای موجود ــه ای واحد در مرتب در مرتب

ــت  نتیجه آنکه نظر متصوفه، در واقع همان دیدگاه دهریان اس
ــته به صورت- ــه وجود را حقیقتی ازلی و ابدی می دانند که پیوس ک
ــت  ــت و این درس  های مختلف در می آید و آفرینند  ه ای در کار نیس

ــرورت عقل و  بر خالف ض
ــده اهل برهان و ادیان  عقی
ــد که جهان هستی  می باش
را مخلوق و آفریده خداوند 
ــد و ذات او  ــال می دانن متع
ــیاء  أش ــالف همه  بر خ را 

می دانند.
 ــر عابـدى: عرفان س

است و مکتوم.
سـمات: عرفان اصال 
ــر مکتومی ندارد و عقاید  س
ــدت موجودیان  عرفا و وح
که خدا را عین اشیا می  دانند 
کامال واضح و روشن است 
و هیچ ابهامی ندارد و باطل 
بودن آن نیز هیچ احتیاجی 
ــدارد. بعد از  ــح ن ــه توضی ب
ــای مقامات  ــن همه ادع ای
ــن «انا  ــفات و گفت و مکاش
ــی اعظم  ــق!» و «لوائ الح
ــواء محمد!» و ادعای  من ل
ــر انبیا و فراگرفتن  برتری ب

سمات: معصوم علیه  السالم 
«صمـد» را بـه «مـا ال جوف 
لـه» یعنى ذاتى کـه تودار و 
مقـدارى و متجزى نیسـت، 
معنـى فرموده اند. اما امروزه 
در آخرین تحقیقات فلسفى 
و عرفانى بشـرى مى  گویند 
کـه: صمـد یعنى ذاتـى که 
داراى همـه چیـز و دارنـده 
همـه اشـیا بـه اعیـان آنها 
مى  باشـد، به گونـه اى که از 
هیـچ چیـز خالى نیسـت، و 
در مقـام ذات خـود، داراى 
وجود همه اشیا مى  باشد! تو 
پر اسـت و تو خالى نیست! 
در حالى که چنان که اشـاره 
شـد معناى صمد این است 
که خداوند متعال اصال جوف 
نـدارد و تـودار نیسـت کـه 
ممکن باشد از توخالى بودن 

یا توپر بودن او بحث شود!
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ــک از خداوند! و «ال اله اال انا ها  ــطه مالئ توحید و معارف بدون واس
ــرّ  مکنون  ــوی اهللا» و... کدام س ــدون» و «لیس فی جبتی س فاعب

دیگری باقی مانده است که باید انتظار فاش کردن آن را کشید؟!
ــی از  ــه از بعض خیراتی
ــران تصوف نقل می  کند  س
ــر وما ظهر  ــه: للنفس س ک
ذلک السر علی احد اال علی 
فرعون، حیث قال: انا ربکم 

االعلی. 
ــری  «یعنی نفس را س
ــت و ظاهر نشده است  اس
ــر مگر بر فرعون در  آن س
ــه او ادعای خدائی  وقتی ک

کرده است.»
ــه البته بعد از ادعای  بل
خدایی، یک مرتبه باالتری 
ــا و صوفیه  ــرای عرف هم ب
ممکن است که ادعای آن 
را داشته باشند، و آن ادعای 
خدا آفرینی و فرمانروایی بر 

خدایان است که بگویند:
ــح  «کلّ االلوه من رش
کلّ  و  امری تالّهت  
ــح حکمی  ــوب من طف الرب

تربت»
ــر اثر  ب ــه خدایان  هم
ــدند، و  ــان من خدا ش فرم
حکم  با  ــروردگاران  پ همه 

من پرورگار گشتند!
ــارف  ع عابـدى: 
المنصرف بفکره الی قدس 
لشروق  مستدیما  الجبروت 
ــره، کسی  نور الحق فی س
ــی  ــت و دائمًا مثل کس که دائمًا فکرش به طرف قدس جبروت اس
ــوه ای بیفتد، منتظر  ــت که یک می ــت زیر یک درخت منتظر اس اس

تابش نور خدا در باطن خودش است.
ــتناد عقیده وحدت وجود  سـمات: همان گونه که گفتیم به اس
ــت که خودش و همه موجودات را با خدا  ــی اس و موجود عارف کس

یکی می  داند. 
ــی علم ندارند،  ــدرا می  گوید جهله صوفیه، یعن عابـدى: مالص

کتاب نخوانده اند، پیش استاد زانو نزده اند، این صوفیه است.
ــانی اند که  ــه صوفیه در نظر مال صدرا کس سـمات: بلکه جهل
برای خدا وجودی غیر از وجود تمام اشیا قائل نیستند و البته خود مال 

عابـدى: یـک وقـت شـما 
بـه افعـال خـدا مى  رسـید، 
یـک مرتبه بـه اسـماء خدا 
مى  رسـید، یـک مرتبـه بـه 
ذات مقدس الهى مى  رسـید 
و یـک وقت به فناى فى اهللا 

مى  رسید.
بـه  عرفـان  اهـل  سـمات: 
صراحـت تمـام گفته اند که 
همـان  فنـا  از  منظورشـان 
ادعـاى  و  ذات  در  فنـاى 
عینیـت و یکى بـودن وجود 
خود و خداوند و رسـیدن به 
این پندار اسـت که سالک، 
وجـود خـود را عین هسـتى 
خـدا بدانـد، نـه مخلـوق و 
جداى از ذات او؛ اما در عین 
حال گاهـى به جهت وضوح 
بطالن ادعاى فناى در ذات، 
فنـاى در اسـما و صفات را 
عنوان کـرده و در لفافه  آن، 
وحدت وجود را القا مى کنند. 
گاهى هم براى رفع تناقض 
هـر دو را پذیرفتـه و آنها را 
دو مرحله از سیر عرفانى به 

شمار مى آورند.

صدرا و تمام عرفا و فالسفه وحدت موجودی خودشان همین طورند!
ــکار است که  بطالن اعتقاد به وحدت وجود آن قدر واضح و آش
ــه بطالن آن اعتراف  ــده اند ب حتی خود اهل عرفان بارها مجبور ش
ــرع، و موجب نفی علّیت  کنند و اعتقاد به آن را بر خالف عقل و ش
ــد و معلولیت ممکنات، بلکه نفی اصل وجود مخلوقات بدانند،  خداون
ــاله "لقاء  ــبت دهند، چنانکه صاحب رس و آن را به جهله متصوفه نس

اهللا " می   نویسد:
«بدان که بحث "وحدت وجود" گاهی چنین به نظر می   آورد که 
ــخصی و منحصر در یک فرد است ـ که همان واجب  وجود واحد ش
ــداق دیگری ندارد، و موجودات  ــد ـ و مفهوم وجود، مص بالذات   باش
ــس و عقل ـ  ــن و گیاه و حیوان و نف ــمان و زمی ــر ـ مانند آس دیگ
ــند؛ یعنی غیر از خود آن فرد هیچ چیزی  خیاالت همان فرد می   باش
ــتند،  وجود ندارد و این موجودات، چیز  های دیگری غیر آن فرد نیس
ــک یا بزرگ جز آب  ــا و امواج آن، که آن امواج کوچ ــد آب دری مانن
ــی امواج چنین به  ــتند، جز این که اختالف و فراوان ــا چیزی نیس دری
ــند.  ــه آن ها موجودات دیگری در مقابل آب می   باش نظر می   آورد ک
ــمار عقلی حکمت که بنیان هایش استوار  این اندیشه با قواعد بی ش
ــود که نه خداوند علّت  ــت؛ زیرا موجب می   ش ــد مخالف اس می  باش
حقیقی باشد، و نه ممکنات معلول واقعی باشند، و سبب می   شود که 
ممکناتْ نیازمند به غیرنباشند؛ بلکه اصالً وجود نداشته باشند. باری، 
ــد این عقیده از جهت عقل و شرع، فراوان است و هیچ یک از  مفاس
ــناس و عارفان بزرگ مقام آن را بر زبان نیاورده اند،  ــفه خداش فالس
ــزرگ و تهمتی عظیم  ــن عقیده به آنان دروغی ب ــبت دادن ای و نس
ــت. از سوی  دیگر، آثار مختلف و گوناگونی که از انواع موجودات  اس
ــود، این عقیده را رد و باطل  ــوس و آشکار دیده می   ش به طور محس
ــه ای زاییده  ــد و به ندای بلند فریاد برمی آورد که چنین اندیش می  کن

عقل ناقصی است.»
ــا قواعد محکم عقلی  ــده ای که در این جا به مخالفت آن ب عقی
اعتراف شده است و آن را کفر رسوا و زندقه صرف شمرده اند، همان 
چیزی است که وحدت وجودیان ـ و از جمله خود مؤلف رساله "لقاء 
اهللا " آن هم در همین کتاب "لقاء اهللا " ـ آن را با عین همین عبارات 
ــر  ــمرده اند، در س که در این جا آن را باطل و خالف دین و عقل ش
ــته ها و سخنان خویش بیان می   دارند. برای تأیید مطلب  تا پای نوش
نمونه هایی دیگر از عبارات ایشان را می  آوریم تا برای کسی شک و 

شبه ه ای نماند. اسفار می   نویسد:
کلّ ما فی الکون وهم أو خیال 

      أو عکوس فی المرایا أو ظـالل 
یعنی: هر چه در صفحه وجود است وهمی، یا خیالی، یا انعکاس هایی 

در آیینه  ها و یا سایه ای می   باشد.
ــت،  ــاله لقاء اهللا اس ــه" که اثری دیگر از صاحب رس ــی نام "اله

می   نویسد:
الهی، همه گویند: "خدا کو؟"، حسن گوید: "جز خدا کو؟!"

الهی، از من برهان توحید خواهند و من دلیل تکثیر!
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الهی، از حسن پرسند توحید یعنی چه؟ حسن گوید: تکثیر یعنی 
چه؟!

الهی، دو وجود ندارد، و یکی را قرب و بعد نبود.
الهی، از گفتن: "من" و "تو" شرم دارم، أنت أنت!

ــی تواند با وی بپیوندد و جدولی از او  ــی، نهر بحر نگردد، ول اله
گردد.

الهی، موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی 
ناگزیر است.

ــز تو را پنهان  ــتم؛ حال ج ــی، تا حال تو را پنهان می   پنداش اله
می   دانم!

ــق طلب می   کردم، و  ــکرت که دی دلیل بر اثبات خال الهی، ش
امروز دلیل بر اثبات خلق می   خواهم!

ــو االول واالخر  ــان بین ندارم! ه ــکرت که دیده جه ــی، ش اله
والظاهر والباطن.

"وحدت از دیدگاه عارف و حکیم" می   نویسد:
ــچ وجود و موجودی جز او وجود ندارد، و هر چیزی که نام  «هی
 غیر بر آن اطالق می   شود از شؤون ذاتی خود او می   باشد، و نام غیر
ــت. زیرا ایشان در خیاالت و  ــتن از نادانی و گمراهی اس بر آن گذاش
ــت و دگرگونی   های آن غافل  ــده اند و از حقیق امور اعتباری غرق ش

مانده اند.»
"تعلیقات کشف المراد" می   نویسد:

ــت که در  «تمایز و جدایی حق تعالی از خلقش به این گونه نیس
ــند، بلکه به این گونه است که یکی دیگری را به نحو  مقابل هم باش
احاطه و شمول و اطالق در بردارد... و این اطالق حقیقی احاطه ای 
ــزی از حیطه و دایره وجود آن خارج  ــه چیز را در بر گرفته و چی هم
ــناخت رایج و متداول که از علّت و معلول در  ــت... تعریف و ش نیس
ــزاوار عزت و عظمت  ــطح پایین و عادی وجود دارد، س ذهن   های س

خداوند سبحانه نیست.»
در رساله "لقاء اهللا " از قیصری نقل شده است:

ــیا عبارت است از مخفی شدنش در  «وجود دادن خداوند به اش
ــیا در قیامت  ــت کردن اش ــکار کردن آن ها و معنای نیس آن ها و آش
بزرگ عبارت است از ظاهر شدن خداوند با وحدتش و مقهور ساختن 
ــیا و متالشی کردن  ــیا با برطرف کردن تعینات و نشانه   های اش اش
ــت،  ــیا وجود واحد خداوند اس ــا... [یعنی در دنیا، باطن تمام اش آن ه
ــیا هستند که به نظر می  آیند. در قیامت ظاهر  گرچه در ظاهر این اش
خص آن ها از بین می  رود و همان وجود واحد که  ــیا و تعین و تشّ اش
ــت کوچک (مرگ) به  ــر می  گردد.] و در قیام ــیا بوده، ظاه باطن اش
ــدنش از عالم ظاهر به عالم غیب متحول می   شود،  معنای جابه جا ش

یا در یک عالم از صورتی به صورتی دیگر درآمدن است.»
"ممد الهمم" می   نویسد:

«چون به دقت بنگری، آنچه در دار وجود است وجوب است. و 
بحث در امکان برای سرگرمی است.»

نیز فلسفه و عرفان می  گوید:

«همانا مثال دریا و امواج آن، مثال معقول در صورت محسوس 
ــت که هیچ کس در آن شک نمی کند... و عالم نیست مگر وجود  اس
حق که به صورت همه ممکنات ظاهر شده است... پس وجود، عین 
ــتی خود در علم حق باقی اند،  ــت؛ و ممکنات بر عدم و نیس حق اس
ــت و حق  و آن ها صورت   های ذات حقند. پس عالم، صورت حق اس
هویت و روح عالم است... و خالصه این  که وجود حق پیوسته ظاهر 
ــر، و یکی و متعدد، و خالق و مخلوق، و بنده و  ــن، و اول و آخ و باط
ــکی نیست که اظهار این اسرار خالف ادب و  پروردگار است... و ش

خالف شرع است ولی با اهل آن ترک این ادب، ادب است!»
مالصدرا می  گوید:

ــال کنی که معنای آن  ــادا از کلمه "صدور" و امثال آن خی «مب
همان معنای اضافی ای است که تحقق پیدا نمی کند مگر بعد از این 

که دو چیز موجود باشد.»
ــل گفت  و گوی ماهیان در باره  ــاله "لقاء اهللا " در ضمن تمثی رس
ــمارد چنین  ــان را اولیا و عرفا می   ش ــانی که آن ــد از زبان کس خداون

می   آورد:
ــما از آن می   پرسید و در طلبش برآمده اید...  «همانا حقی که ش
ــت؛ بلکه او همه اشیا است  ــت و عین هر چیزی اس با هر چیزی اس

و اصالً برای غیر او وجودی، چه در ذهن و چه در خارج، نیست.»
از آنچه گفته آمد روشن شد که تفصیل و تطویل سخنان وحدت 
ــی برای گم کردن اصل مطلب و پنهان کردن  وجودیان، جز کوشش
آن در میان انبوه الفاظ و تعبیرات و تقسیمات اعتباری و غیر واقعی، 
ــیم: چرا انسان  ــت. بنابراین، جا دارد از آن ها بپرس چیز دیگری نیس
ــخنانی بگوید که پس از آن مجبور باشد همان ها را کفر و زندقه  س
ــمارد، و اعتقاد به آن را از جهالت و  ــت بش و الحاد و باطل و نادرس
ــت  ــاب به آن وحش ــی و دوری از علم و دانش بداند، و از انتس نادان

داشته باشد؟!
ــی که حدیث را نمی تواند درست بخواند  عابدى: پس اگر کس
ــر دم از عرفان هم زد به  ــتباه معنا می  کند، این اگ و آیه قرآن را اش
ــارف و صوفی همان  ــد نه عارف. پس فرق بین ع ــی بگویی او صوف
است که مالصدرا به عارفین می  گوید محققین و صوفی را می  گوید 
ــاده هم می  توانید تشخیص بدهید. مثالً کتاب اسفار  جهله، خیلی س
ــفا یا فصول را می  تواند بخواند و معنا کند، به او بگویید خدایی  یا ش
ــرق بین واحد و  ــد چه فرقی می  کند، ف ــه می  گویند واحد و اح را ک
ــود جزء عرفا و اگر نفهمد می  شود  ــت؟ اگر می  فهمد می  ش احد چیس
ــد اهللا الصمد،  ــم تمجید می  کند، مثالً بدان ــزء صوفیه؛ دین از عل ج
صمد یعنی چه؟ سیدالشهدا فرمود صمد یعنی اجوف نیست یعنی چه 
ــود عارف. اگر نمی فهمد می  شود  ــت. اگر می  فهمد می  ش اجوف نیس

صوفی.
ــالم «صمد» را به «ما ال جوف له»  سـمات: معصوم علیه  الس
یعنی ذاتی که تودار و مقداری و متجزی نیست، معنی فرموده اند. اما 
ــفی و عرفانی بشری می  گویند که:  امروزه در آخرین تحقیقات فلس
صمد یعنی ذاتی که دارای همه چیز و دارنده همه اشیا به اعیان آنها 
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ــت، و در مقام ذات  ــد، به گونه ای که از هیچ چیز خالی نیس می  باش
ــیا می  باشد! تو پر است و تو خالی نیست!  خود، دارای وجود همه اش
ــد معنای صمد این است که خداوند  ــاره ش در حالی که چنان که اش
ــد از توخالی  ــت که ممکن باش متعال اصال جوف ندارد و تودار نیس

بودن یا توپر بودن او بحث شود!
امیرالمومنین علیه  السالم می  فرمایند:

«معنای صمد این است که خداوند نه اسم است و نه جسم، نه 
ــبه دارد و نه صورت، و نه تمثال و نه حد و نه حدود و نه موضع  ش
و نه مکان و نه چگونگی و نه جای، و نه مکان اینجاست و نه آنجا 
ــکون و  ــت و نه قعود و نه س ــت و نه خالی و نه قیام اس و نه پر اس
ــت و نه  ــت و نه نورانی و نه روحانی اس نه  حرکت و نه ظلمانی اس
ــی نیز او را در  ــت و هیچ موضع ــانی. و هیچ جا از او خالی نیس نفس
ــی دارد و نه بر قلبی خطور کند و نه دارای بویی  ــر ندارد، و نه رنگ ب

هست؛ همه این چیزها از او نفی می  شود.»
ــید، یک مرتبه به  ــما به افعال خدا می  رس عابدى: یک وقت ش
اسماء خدا می  رسید، یک مرتبه به ذات مقدس الهی می  رسید و یک 

وقت به فنای فی اهللا می  رسید.
ــان  سـمات: اهل عرفان به صراحت تمام گفته اند که منظورش
ــا همان فنای در ذات و ادعای عینیت و یکی بودن وجود خود  از فن
ــیدن به این پندار است که سالک، وجود خود را عین  و خداوند و رس
ــدای از ذات او؛ اما در عین حال  ــدا بداند، نه مخلوق و ج ــتی خ هس
ــما  گاهی به جهت وضوح بطالن ادعای فنای در ذات، فنای در اس
و صفات را عنوان کرده و در لفافه  آن، وحدت وجود را القا مى کنند. 
ــی هم برای رفع تناقض هر دو را پذیرفته و آنها را دو مرحله از  گاه

سیر عرفانی به شمار مى آورند.
                                          والسالم 
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حسام حاج مؤمن

مقاله
9
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مقدمه
ــف و ارزیابی،  ــه از راه توصی ــاب ک ــد کت نق
ــاب را از منظر  ــی یک کت ــای درون  متن ویژگی      ه
ــیوه نگارشی و  صورت و محتوا به عنوان برآیند ش
رویکرد دانشی کتاب به دست می    دهد و ویژگی   -
ــن  گری بستر   های برون  متنی آن را در جهت روش
نگارش و بافت کارکردی می   نمایاند و ویژگی     های 
میان متنی آن را برای آشکارسازی گونه ارتباطی 
ــخص می - ــر آثار هم  موضوع مش ــاب با دیگ کت
ــبب نقش برجسته  اش در پرورش نگاه    کند، به س
ــاندن منابع به پژوهش گران و  خوانندگان و شناس
ــندگان و تأثیرگذاری  تربیت نظری و عملی نویس
ــت کتاب  ها از دیرباز همواره در جهت - بر سرنوش
ــزا داشته  دهی به روند دانش جوامع تأثیری به  س
ــه     های این رویکرد نقادانه را  ــت؛ چنان  که ریش اس
ــتان در «بوطیقا»ی ارسطو  می    توان در یونان باس
ــالم در آثاری چون  ــان اس (م ۳۲۲ ق.م) و در جه
ــت» ابن ندیم (م ۳۸۰.ق) و در ایران در  «الفهرس
ــخن» به صاحب امتیازی ذبیح اهللا صفا  مجله «س

(به سال۱۳۲۲.ش) یافت.
ــانی به  ــای حوزه علوم انس ــد در کتاب     ه  نق
ــترده و دربرداشتن  ــتن عرص  های گس  سبب داش
رویکرد  های گوناگون و گشودگی زوایای بسیار رو 
ــائل با رواجی چیره نسبت به دیگر حوزه - به مس
ــی است که  ها از فزاینده  ترین عرصه   های پژوهش
ــته   های گوناگون  ــی رش نگاهی ویژه به کتاب شناس
ــتره پربار کتاب- از جمله علوم دینی دارد. در گس
ــیر قرآن و نیز اندیشه  ــی فارسی حوزه تفس  شناس
ــته  ترین آثار، یکی کتاب «البرهان  شیعه از برجس
ــید هاشم  ــته عالمه س ــیر القرآن» نوش فی تفس
ــت که  بحرانی در قرن یازدهم هجری قمری اس
ــیعی در پی گردآوری جامع و  ــا رویکرد روایی ش ب
ــیری معصومین علیهم  ــازمان  مند روایات تفس س
السالم  اهمیتی خاص یافته و برای واکاوی آیات 
قرآن از منظر امامان علیهم السالم و به ره جویی 
ــیری از منبع سنت مرجعی  ــیوه   های تفس دیگر ش
ــیعه بوده است. به  سبب این  برای اندیشمندان ش
ــی و کتاب  شناسی چندی، از  اهمیت، آثار پژوهش
ــی (م ۱۳۴۸) گرفته  ــزرگ تهران ــه» آقا ب «الذریع
ــتادی (۱۳۸۶)،  ــیر» رضا اس ــنایی با تفاس تا «آش
ــه بحرانی و کتابش  ــطوری را به معرفی عالم س
ــته  هایی پراکنده و  ــاص داده  اند، اما جز نوش اختص
ــون مقدمه مهدی عاصفی  آثاری مقدماتی، هم چ

بر چاپ همین کتاب در مؤسسه بعثت (۱۴۱۵.ق)، 
ــته  اند. از آن جا که  «البرهان» را به بوته نقد نگذش
ــته  اند  ــن آثار یا خالص  های از روش کتاب نوش ای
ــته  اند و نیز  ــای از آن نگاهی داش ــا به جنب  ه و ی
ــار ترجمه فارسی «البرهان» همزمان  نظر به انتش
ــطور که معرفی نقادانه آن را نزد  با نگارش این س
ــازد، مقاله پیش رو بر  ــی  زبانان بایسته می    س فارس
ــت تا به فراخور مجال به معرفی و بررسی  آن اس
ــادی «البرهان» بپردازد و  توصیفی و ارزیابی انتق
ــش پیرامون چگونگی ساختار و محتوای  به پرس
این کتاب که در نوع خود برجسته شده پاسخ دهد 
ــتی   های پژوهشی  ــی از کاس و با نقد این اثر بخش
پیرامون کتابی با کارکرد و قابلیت پژوهشی بسیار 
را پوشش دهد. در این راستا به  دلیل تعدد نسخه-

 ها و چاپ   های «البرهان» که برخی ضمیمه  هایی 
ــر و نسخه - ــینه نش به همراه دارند، در آغاز پیش

ــی می    شود و سپس با توجه   های خطی آن بررس
به کارآمدی شناخت رویکرد و اندیشه نویسندگان 
ــناخت آثار، عالمه بحرانی معرفی می     گردد  در ش
ــت نگارش کتاب  ــه با هدف ردیابی باف و در ادام
ــتر تاریخی پیدایش آن  ــیر به بس در موضوع تفس
ــس از آن، گرچه نمی  توان  ــود و پ پرداخته می    ش
ــوری و محتوایی  ــائل ص ــی میان مس خط قاطع
ــراردادی مطالب ابتدا  ــته  بندی ق یافت، برای دس
ــاختاری و سپس از نظر محتوایی،  کتاب از نظر س
ــی توصیفی و ارزیابی انتقادی می    گردد و در  بررس
ــر، نتایج مقاله در مقام جان کالم در نقد کتاب  آخ
ــت با توجه به کارکرد  ــود. گفتنی اس تقدیم می   ش
واژگان و اصطالحات دانش تفسیر، در این نوشتار 
ــگام ضرورت  ــای مجال به هن ــه اقتضای تنگن ب
ــده است  توضیحاتی مختصر از این حوزه ارائه ش
که افزون بر آن، راهنمایی   های پاورقی برای درک 

روند نقد بسیار سودمند می   افتد.

معرفى کتاب
کتاب «البرهان فی تفسیر القرآن» که گاهی 
ــز از آن یاد می - ــیر البرهان» نی ــا عنوان «تفس ب

ــته  عالمه  بحرانی در تفسیر قرآن است   شود، نوش
ــش در  ــال ۱۰۹۵ هجری قمری نگارش که در س
ــیده و پس از آن، در سال  شش جزء به پایان رس
ــنگی تهران،  ۱۲۹۵.ق در دو مجلد در چاپ خانه  س
در سال ۱۳۷۵.ق در چهار مجلد با تحقیق محمود 
موسوی زرندی در مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان 

تفسـیر روایـى پـس از 
گذشت یازده سده پربار 
در واکنشى به تندروى -
 هـاى آزادانه فلسـفى و 
پیشین،  روزگار  عرفانى 
بـار دیگـر به گون ـه اى 
که تنها خود را شایسته 
مى   دید، سـربرآورد و از 
تعبـد و تسـلیم در برابر 
پیامبـر صلـى اهللا علیـه 
علیهـم  ائمـه  و  آلـه  و 
السـالم دفاع کرد و این 
انحصار  بـار، سـخن از 
گفت. گردآمدن احادیث 
در  پراکنـده  تفسـیرى 
از  حدیـث،  کتاب   هـاى 
ارزشـمند  برون  داد  هاى 

همین گرایش است. 
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ــال ۱۳۹۳.ق در دارالکتب العلمیه در  در قم، در س
ــال ۱۴۰۳.ق در موسسه الوفا در بیروت،  قم، در س
ــد با مقدمه محمد  ــال ۱۴۱۵.ق در پنج مجل در س
ــه بعثت قم، در سال  مهدی آصفی توسط مؤسس
ــق گروهی از  ــت مجلد با تحقی ۱۴۱۹.ق در هش
ــط انتشارات اعلمی در بیروت و  پژوهشگران توس
ــال ۱۴۲۸.ق در انتشارات دارالمجتبی در قم  در س
ــت. ترجمه فارسی «البرهان»  به چاپ رسیده اس
ــط انتشارات کتاب صبح اخیرا در نه مجلد  نیز توس
منتشر شده است. نسخه   های خطی این کتاب در 
کتابخانه وزیری یزد به شماره(۵۹۹۸)، درکتابخانه 
ــماره(۸۴۴)، در  ــه ش ــگاه تهران ب ــزی دانش مرک
دارالکتب قاهره به شماره(۱۹۱۰۹ب)، در کتابخانه 
ــیر)،  ــماره(۳۹- ۴۰- ۱۶ تفس ــه ش ــه قم ب فیضی
ــم عراق به  ــی آیت اهللا حکی ــه عموم در کتابخان
ــات  ــکده ادبی ــه دانش ــماره(۶۹۰)، در کتابخان ش
ــماره(۴۵۷)، در کتابخانه  ــه ش ــگاه تهران ب دانش
دانشکده الهیات دانشگاه تهران به شماره(۲۰ب و 
۲۵ب)، در کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد به 
شماره(۸۳- ۹۱) و در کتابخانه مدرسه عالی شهید 
ــماره(۲۰۵۷) قرار دارد. این  ــری تهران به ش مطه
ــیر روایی محض شیعی۱، که  ــیوه تفس کتاب به ش
ــیری معصومین علیهم  در آن به نقل روایات تفس
السالم  بسنده می   شود، نگاشته شده است و آن را 
در کنار تفسیر «نورالثقلین»۲ نوشته شیخ عبدالعلی 
حویزی (درگذشته به ۱۱۱۲ه.ق) جامع ترین کتاب 

در این شیوه دانسته  اند.

معرفى نویسنده
ــلیمان بن اسماعیل  عالمه سید هاشم بن س
ــوی  ــلیمان بن ناصر موس ــواد بن س ــن عبدالج ب
کتکانی توبلی بحرانی، معروف به عالمه بحرین، 
ــت که  ــید مرتضی علم الهدی اس ــوادگان س از ن
نسبش به امام موسی بن جعفر کاظم علیه السالم  

می  رسد.
سیره  نویسان، روز و سال زاده شدن و چندی 
ــم  گیر آن در تألیف و  ــر وی را که بخش چش عم
ــا در برآیند  ــت، نیاورده  اند؛ ام ــته اس تصنیف گذش
ــناس  ــرح احوال آمده و کتاب  ش آن چه در کتب ش
ــت۳، او در  ــدار، آقا بزرگ تهرانی نیز آورده اس نام
روستای کتکان بحرین زاده شد و در سال ۱۱۰۷ و 
یا ۱۱۰۹ هجری قمری در روستای دیگر بحرین، 
ــت و در توبل که هم  اکنون از شهر- نغیم درگذش

ــپرده شد و  ــت، به خاک س  های به  نام بحرین اس
آرامگاهش زیارتگاه مردم آن سامان گشت. از این 
ــمندان شیعه  رو، وی از محدثان و فقیهان و دانش
ــیخ حر عاملی صاحب  ــرن دوازدهم و معاصر ش ق
ــت.  ــته به ۱۱۰۴ ه.ق) اس ــیعه (درگذش وسائل الش
ــتر تحصیالتش در حوزه علمیه نجف اشرف  بیش
ــح نجفی صاحب  ــزد فخرالدین بن طری ــوده و ن ب
ــته به ۱۰۸۵ ه.ق)  کتاب مجمع البحرین (درگذش
دانش آموخته و در شیراز و مشهد نیز اقامت  هایی 
داشته و نزد سید عبدالعظیم بن عباس استرآبادی 
ــاگردی کرده است.  ــته به ۱۰۳۶) نیز ش (درگذش
شیخ معمر، محمود بن عبدالسالم در شمار کسانی 
است که از استادی وی بهره برده  اند. او که مردی 
ــور و فرهیخته و پرهیزکار بود، پس از شیخ  دانش
ــه ۱۱۰۵ ه.ق) به  ــته ب ــن ماجد (درگذش محمد ب
ریاست و زعامت جنوب دیار خود رسید و عهده  دار 

امور حسبیه و امر به معروف و نهی از منکر شد.
ــایی او نزد دانایان چنان زبا نزد است که  پارس
ــت: «بنا بر این  صاحب جواهر در مبحثی گفته اس
ــخصی ممکن  ــگاه حکم به عدالت ش قول، هیچ
ــت، مگر در مثل مقدس اردبیلی و سید هاشم  نیس

بر حسب آن چه که از حاالت آنان نقل می   شود.»۴
ــخن  ــاره جایگاه علمی  اش می   توان از س درب
ــت: «  ــب کتاب حدائق یاد کرد که گفته اس صاح
ــع و متتبع اخبار بوده و در  او فاضل، محدث، جام
ــیخ ما مجلسی(ره) بر او  جمع و تتبع کسی جز ش
ــی نگرفته است. کتاب   های متعددی را تألیف  پیش
ــت؛  ــدت تتبع و اطالع او گواه اس ــرده که بر ش ک
ولی به کتابی از او در فتاوای احکام شرعی، حتی 
ــت نیافته  ام. کتاب   های  در مسئل  های جزیی، دس
ــت و در هیچ یک از  ــع و تألیف اس ــرد جم او مج
کتاب   های وی که بر آن اطالع یافته  ام، در ترجیح 
اقوال و بحث و اختیار مذهب و قولی سخن نگفته 
است. نمی  دانم آن به  خاطر قصور رتبه علمی وی 
از مرتبه نظر و استدالل بوده است یا به خاطر ورع 

و پارسایی وی. »۵
ولی یکی از کتاب   های وی «التنبیهات» است 
که میرزا عبداهللا افندی در معرفی آن نوشته است: 
ــت و آن کتاب بزرگ  «کتاب التنبیهات در فقه اس
نیکویی مشتمل بر استدالل  هایی در مسائل تا آخر 

ابواب فقه است.»۶
ــده و  ــات وی به زبان عربی را، چاپ ش تالیف
نشده، حدود هفتاد و پنج رساله و کتاب برشمرده -

کتـاب «البرهـان» بـر-
اسـاس شـیوه تفسـیر 
شـیعه  محـض  روایـى 
روایـات  گـردآورى  از 
معصومیـن  تفسـیرى 
علیهم السالم از بیش از 
43 کتاب روایى، که نام 
آن ها به همراه نگارندگان 
از  شـانزدهم  بـاب  در 
مقدمـه کتـاب مى   آیـد، 
بـه انضمـام اندکـى از 
غیر معصومین،  تفسـیر 
کـه بررسـى  اش خواهد 
دخالـت  بـدون  آمـد، 
اندیشـه گردآورنـده در 
سـامان  تفسـیر  متـن 
نقـش  و  اسـت  یافتـه 
عالمه بحرانى در فراهم 
آمـدن کتاب، افـزون بر 
نـگارش پیش  در آمد، در 
آیات  فراگیر  گـردآورى 
و گونه سـاختارى ویژ-
 ه اى نمود مى   یابدکه وى 

بدان بخشیده است.
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ــوم دینی، به  ویژه  ــتر آن ها در زمینه عل اند که بیش
تفسیر قرآن است.۷

ــیخ بحرانی در کتاب   های تفسیری خود به  ش
ــیری معصومین علیهم السالم  آوردن روایات تفس
ــرده و از هرگونه اجتهاد و  ــنده ک در پی آیات بس
ــه چنین  ــت. گرچ ــودداری کرده اس ــی خ نظر ده
ــای او بدین معنی  ــی کتاب   ه ــدی از بررس برآین
نیست که او اجتهاد در تفسیر نمی  دانسته و نمی -
ــت این  ــت اس ــت، اما آن چه در دس ــته اس توانس
ــلک اخباری۸ داشته و  گونه می   نمایاند که وی مس
ــیعی بوده است و به  پیرو مکتب روایی محض ش
ــت را برگرفته از روایات  دیگر سخن، تفسیر درس
ــنت معصومان علیهم السالم و آن  در  دست از س
ــوی اندیشه  هم بدون هیچ کاهش و افزایش از س
ــیر روایی  ــته و از این رو، در تفس نگارنده می   دانس
اجتهادی۹ که آمیز  ه ای است از روایت و رأی هیچ 

قلم نزده است. 

بستر تاریخى
ــرآن را روزگار  ــیر ق ــگران آغاز تفس پژوهش
ــالم می   دانند و بر این باورند که تفسیر  آغازین اس
با گفتار و کردار و تقریر حضرت محمد  صلی اهللا 
ــد و با نقل سنت ایشان  ــلم آغاز ش علیه و آله و س
ــه زبان صحابه و تابعین ادامه یافت و به  ویژه در  ب
ــود یافت. در این  ــث خاندان آن حضرت نم احادی
ــر تابعان به  صورت  ــیر که تا اوایل عص روند، تفس
ــای قرن دوم  ــود، در نیمه   ه ــفاهی در جریان ب ش
ــث رواج یافت، به  ــری قمری که تدوین حدی هج
ــیوه مأثور۱۰ (نقلی، روایی) در دست تدوین قرار   ش
گرفت و در ادامه، دانش تفسیر که در آغاز بخشی 
ــمار می  رفت، در نخستین گام  از علم حدیث به ش
ــه صورت علمی  ــد و ب ــل از این علم جدا ش تکام
ــوم به بعد، در  ــد و تقریبا از قرن س ــتقل درآم مس
ــر مجموعه   های روایی، به  صورت جدی  کنار دیگ
ــیر علی بن ابراهیم  ــیر  های روایی چون تفس تفس
ــی و تفسیر فرات کوفی پدید  قمی و تفسیر عیاش
ــیر را بسته به روایات  آمدند و در کارکرد خود تفس
ــیرهایی منسوب به ائمه  برشمردند؛ چنان  که تفس
ــان، مانند تفسیر صاحب  ــالم و یارانش علیهم الس
ــکر امام هادی علیه السالم و تفسیر منسوب  عس

به امام عسکری علیهم السالم  نیز پدیدار شد.۱۱
ــالمی، در روند رو به  ــاخه از علوم اس این ش
ــت و تفسیر  ــد خود پا به عرصه اجتهاد گذاش رش
نقلی در سایه پدیداری مذاهب گوناگون و رویداد-

ــی و فراز و نشیب   های تاریخی دیگر،   های سیاس
ــطور تفسیری اندیشه   های  رفته  رفته البه  الی س
ــای گونه  گون کم رنگ  گوناگون با جهت  گیری   ه
ــد و این  گونه در مذاهب و مکاتب و سبک  ها و  ش
جهت  گیری  ها و اسلوب   های گوناگون، تفسیرهایی 
ــته شد و روایات  ــیوه اجتهادی و عقلی نگاش به ش
ــیری درحاشیه روایات فقهی قرار گرفت؛ چرا  تفس
که با روی کار آمدن شیوه اجتهادی، دیگر روایات 
منبع منحصر به فرد تفسیر به شمار نرفت؛ بلکه به 
عنوان یکی از منابع آن در مقام تکمیل و تتمیم و 

یا تأیید تفسیر قلمداد شد.
ــادی قرن  ها  ــیوه عقلی و اجته ــه تازی ش یک
ــت۱۲ تا  ــا اندک فراز و فرودی ادامه داش ــه ب و البتّ
ــیوه اجتهاد در تفسیر  ــده یازدهم ش این که در س
ــه کندی گرایید. بدان حد که در طول این قرن،  ب
ــیری جامع و کامل به سبک اجتهادی تدوین  تفس
ــوره و آیه، و یا تعلیقه و  ــد، مگر تفسیر چند س نش
ــته. برای نمونه می - ــیه ای بر تفاسیر گذش حاش

ــین بن رفیع آملی بر «تفسیر   توان به حاشیه حس
ــن ناصرحویزی  ــیه عبدعلی ب ــاوی» و حاش بیض
ــم همدانی بر  ــیه ابراهی ــیر، و حاش بر همین تفس
ــیر سوره های فاتحه  اف»، و نیز تفس ــیر کشّ «تفس
ــید فخرالدین مشهدی و تفسیر سوره  و توحید س
ــوره یوسف (أحسن القصص)  نور (نوراألنظار) و س
ــیر سوره  ــید علی محمد نقوی لکنهویی و تفس س
ــرد. در این  ــاره ک ــد باقر داماد اش ــالص محم اخ
ــترین تفسیر به شیوه غیر روایی به قلم  میان، بیش
ــیر مالصدرا) نگارش  ــیرازی (تفس مالصدرای ش
ــجده، فاتحه، یس،  یافت که تفسیر سوره   های س
ــزال و چند آیه از  ــه، طارق، اعلی، زل حدید، جمع
سوره بقره و آیه های نور، کرسی و جبال است.۱۳ 

ــیوه  ــیر باز به ش ــو، چندین تفس اما از آن س
ــت. راز این تغییر  ــی پا به عرصه وجود گذاش روای
رویکرد، پیدایش اندیشه اخباری گری بود. اخباری-

ــال   های آغازین سده  گری در تفسیر قرآن، در س
یازده هجری در میان دانشمندان شیعه سر برآورد 
ــجام  خود تا آن جا پیش رفت  و در روند رو به انس
ــمند به بار  ــده دوازده به گونه ای روش  ــه در س ک
ــام به روش  ــت. اخباری   گران با گرایش تم نشس
اثری و نقلی، بر سرسپردن به ظواهر اخبار و کنار 
ــتن رأی و اجتهاد در تفسیر پا می   فشردند و  گذاش
ــیر حجت  ــه گونه ای ظواهر قرآن را نیز در تفس ب
ــتند که قرآن در خطاب به  نمی دانستند و باور داش

آغازه کتـاب پیش  درآمد 
وى  کـه  اسـت  عالمـه 
آوردن  از  پـس  آن  در 
روایاتـى دربـاره این کـه 
امامـان معصـوم علیهم 
السـالم  به همـه معانى 
و  ظاهـر  قـرآن، یعنـى 
باطـن آن آگاه هسـتند 
و جز ایشـان هیچ کس 
از  سـخن  نمى  توانـد 
داشـتن این علـم براند 
و نیـز ایـن کـه در هـر 
چـه اختـالف شـود، در 
کتاب خدا برایش اصلى 
هست ولى اندیشه  ها به 
آن نمى  رسـند، به سبب 
مى   پردازد  کتـاب  تألیف 
و آن را سـرگرم شـدن 
به تفسـیر  اهـل زمـان 
کـه  مى   دانـد  کسـانى 
تفسـیر خـود را از اهـل 
السـالم  علیهم  عصمت 
نگرفته  انـد و از ایـن رو 
بـر مرکـب نابینا سـوار 
کورکورانه  شـده  انـد و 
پـا در جایى گذارده  اند و 
از آنان مى   پرسد: «فأنّى 
به  (پـس  تصرفـون؟!» 

کجا روانه مى   شوید؟!) 

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



پیامبر و خاندانش فرود آمده و بنابراین هیچ کس 
نمی  تواند بار گران آن را دریابد، مگر در آن جا که 
تفسیری از ایشان به دستش رسیده باشد. بنابراین 
ــت یازده سده پربار در  ــیر روایی پس از گذش تفس
واکنشی به تندروی   های آزادانه فلسفی و عرفانی 
ــین، بار دیگر به گونه ای که تنها خود  روزگار پیش
ــربرآورد و از تعبد و تسلیم  ــته می   دید، س را شایس
ــر پیامبر صلی اهللا علیه و آله و ائمه علیهم  در براب
السالم دفاع کرد و این بار، سخن از انحصار گفت. 
گردآمدن احادیث تفسیری پراکنده در کتاب   های 
ــمند همین گرایش  ــث، از برون  داد  های ارزش حدی
است. چنان که محدثان بزرگی به تدوین مجموعه -
ــای روایی پرداختند و در کنار جوامع روایی اول   ه
ــتبصار)،  (کافی، من الیحضره الفقیه، تهذیب و اس
ــدند. سید  ــناخته ش به عنوان جوامع روایی دوم ش
مه مجلسی، کتاب  ــایخ عالّ محمد جزایری، از مش
ــانی،  ــم» را تدوین کرد. فیض کاش «جوامع الکل
ــف  ــی» را تألی ــاب «واف ــته ۱۰۹۱.ق، کت درگذش
ــته ۱۱۰۰.ق، کتاب  ــود. فقیه کاظمی، در گذش نم
«جامع األحادیث» را نگاشت. حر عاملی، «وسائل 
ــت. عالّمه مجلسی، کتاب صد و  الشیعة» را نوش
ده جلدی «بحاراألنوار» را به رشته تحریر درآورد؛ 
ــاگردان وی،  و باالخره، مالّ عبداّهللا بحرانی، از ش
به تهیه کتاب «عوالم»، که به همان بزرگی بحار 
است، اقدام کرد. در پرتو این روی  آوری به اخبار و 
احادیث، گرایش به تدوین تفسیر روایی نیز آهنگ 
تندی به خود گرفت و تفسیر  های روایی چندی۱۴ 
به خامه محدثان، به جهان تفسیر و روایت عرضه 
گردیدکه تفسیر «البرهان» نوشته عالمه بحرانی 

از جامع  ترین آن ها به  شمار می   رود. 

بررسى ساختارى 
ــیر  ــیوه تفس ــاس ش ــاب «البرهان» بر اس کت
ــیعه از گردآوری روایات تفسیری  روایی محض ش
ــش از ۴۳ کتاب  ــالم از بی ــن علیهم الس معصومی
ــراه نگارندگان در باب  ــی، که نام آن ها به هم روای
شانزدهم از مقدمه کتاب می   آید، به انضمام اندکی 
ــی  اش خواهد  ــیر غیر معصومین، که بررس از تفس
ــده در متن  ــه گردآورن ــدون دخالت اندیش آمد، ب
ــت و نقش عالمه بحرانی  تفسیر سامان یافته اس
در فراهم آمدن کتاب، افزون بر نگارش پیش  در-
ــاختاری  ــد، در گردآوری فراگیر آیات و گونه س آم

ویژ  ه ای نمود می   یابدکه وی بدان بخشیده است.
ــت که وی  آغازه کتاب پیش  درآمد عالمه اس

ــس از آوردن روایاتی درباره این که امامان  در آن پ
معصوم علیهم السالم  به همه معانی قرآن، یعنی 
ــان هیچ  ــتند و جز ایش ظاهر و باطن آن آگاه هس
ــتن این علم براند و  ــخن از داش کس نمی  تواند س
ــود، در کتاب خدا  نیز این که در هر چه اختالف ش
ــت ولی اندیشه  ها به آن نمی - برایش اصلی هس
ــردازد و آن را  ــبب تألیف کتاب می   پ ــند، به س رس
سرگرم شدن اهل زمان به تفسیر کسانی می   داند 
ــیر خود را از اهل عصمت علیهم السالم  که تفس
نگرفته  اند و از این رو بر مرکب نابینا سوار شده اند 
ــه پا در جایی گذارده  اند و از آنان می - و کورکوران
ــس به کجا روانه  ــد: «فأنّی تصرفون؟!۱۵» (پ  پرس

می   شوید؟!) 
ــخن عالمه، مقدم  های دربردارنده  پس از س
ــازی ورود به  ــده باب می   آید که برای زمینه  س هف
ــیر و بیان ضرورت و اهمیت و ادبیات و  متن تفس
ــاب روی  هم  رفته ۲۳۱ روایت را با چنین  روش کت

چینشی به دست می   دهد:
ــی در فضیلت عالم و متعلم.۲) بابی در  ۱) باب
ــی در حدیث ثقلین. ۴) بابی  فضیلت قرآن. ۳) باب
در این که هر آن چه بندگان بدان نیازمندند، در قرآن 
ــت. ۵) بابی در  ــت و تبیان   همه چیز در آن اس اس
ــده هیچ کس جز  این که قرآن را چونان  که نازل ش
امامان علیهم السالم جمع نکرده و تأویل آن نزد 
ــت. ۶) بابی در نهی از تفسیر قرآن به  ــان اس ایش
ــی در این که  ــدال در آن. ۷) باب ــی از ج رأی و نه
ــر و باطن و عام و خاص و محکم و  قرآن را ظاه
متشابه و ناسخ و منسوخی است و پیامبر صلی اهللا 
ــان علیهم السالم آن را  علیه و آله و اهل بیت ایش
می   دانند و هم ایشان ریشه  داران در دانش هستند. 
۸) بابی در این که قرآن بر اقسامی نازل شده است. 
ــه «به در گفتم تا  ــی در این که قرآن به گون ۹) باب
دیوار بشنود» نازل شده است. ۱۰) بابی در آن چه از 
قرآن که امامان علیهم السالم را منظور دارد. ۱۱) 
ــی در معنای ثقلین و خلیفتین  بابی دیگر. ۱۲) باب
ــدن  از طریق مخالفان. ۱۳) بابی در علت نازل ش
ــزه نظم قرآن و دلیل  ــرآن به زبان عربی و معج ق
ــی آن در همه زمان  ها. ۱۴) بابی در این که هر  تازگ
ــت. ۱۵)  ــد، مردود اس حدیثی با قرآن مخالف باش
ــد.  ــور  های که نازل ش بابی در اولین و آخرین س
۱۶) بابی در ذکر کتاب  هایی که این کتاب از آن  ها 
ــت. ۱۷) بابی درآن چه شیخ علی  برگرفته شده اس

بن ابراهیم در آغاز تفسیرش آورده است.

در چـاپ نخسـت ایـن 
کتاب و بـه دنبال آن در 
برخـى دیگـر از چاپ-

 ها از جمله نسـخه چاپ 
بیروت، پیـش از مقدمه 
یـاد شـده، مقدمـه اى 
دیگر بر کتـاب افزوده -

عالمـه  اثـر  کـه  انـد 
بحرانـى نیسـت؛ بلکـه 
خود کتابى است مستقل 
بـه نـام «مـرآة األنـوار 
األسـرار»  مشـکوة  و 
نوشـته ابوالحسـن ابن 
عاملـى  طاهـر  محمـد 
نباطى فتونى از مشاهیر 
قـرن دوازده هجرى که 
در بیـان نقـش امامـان 
علیهم السالم در تفسیر 
و فهـم معانى قـرآن در 
سه بخش تنظیم شده و 
به تناسب دیدگاهش با 
«البرهـان» بدان افزوده 

شده است. 
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ــع صورت تکامل یافته ای  این مقدمه در واق
ــیر روایی عالمه با  ــی دیگر از تفاس ــه یک از مقدم
عنوان «الهادی و ضیاء النادی» است که وی آن 
ــتفاده از «کتب اربعه»  را پیش از «البرهان» با اس
و «التوحید» و «عیون اخبار الرضا (ع)» و «معانی 
ــناد» و  ــواب االعمال» و «قرب االس االخبار و ث

«مجمع البیان» نوشته است.۱۶ 
ــت در چاپ نخست این کتاب و به  گفتنی اس
دنبال آن در برخی دیگر از چاپ  ها از جمله نسخه 
ــده، مقدمه ای  چاپ بیروت، پیش از مقدمه یاد ش
ــر عالمه بحرانی  ــاب افزوده  اند که اث دیگر بر کت
نیست؛ بلکه خود کتابی است مستقل به نام «مرآة 
ــته ابوالحسن ابن  ــکوة األسرار» نوش األنوار و مش
ــاهیر قرن  محمد طاهر عاملی نباطی فتونی از مش
ــش امامان علیهم  ــری که در بیان نق دوازده هج
السالم در تفسیر و فهم معانی قرآن در سه بخش 
ــده و به تناسب دیدگاهش با «البرهان»  تنظیم ش

بدان افزوده شده است. 
ــیر علی  ــون روایات برگرفته از مقدمه تفس چ
بن ابراهیم قمی درباره انواع و اصناف آیات قرآن 
در آخرین باب از مقدمه بحرانی به پایان می   رسد، 
ــیر روایی محض  بخش میانه کتاب که همانا تفس
آیات قرآن است، به شیوه ترتیبی براساس چینش 
تمامی سوره  ها در مصحف آغاز می   گردد و سوره  -
ــمار آیات و روشن شدن مکی  ها با آمدن نام و ش
یا مدنی بودن هر یک، از هم جدا می   شوند و برای 
تفسیر هر سوره، آغاز  ه ای در یاد کردن از فضیلت 
ــوره در روایات می   آید و سپس در  و خواص آن س
ــماره از هم جدا می   شوند و  ــوره آیه  ها به ش هر س
ــه متن قرار می - ــرح، هر آی به صورت متن و ش
ــرح در  ــته به آیه به عنوان ش  گیرد و روایات پیوس
ــن روایات برگرفته  ــی آن می   آیند. از آن جا که ای پ
ــد، گاه روایاتی همچون آن- از کتاب   های دیگرن
ــیر منسوب به امام حسن عسکری  چه که از تفس
ــیوه تفسیر مزجی، آیه را  ــالم آمده، به ش علیه الس
ــیر را در میان قطعه   های آیات  تقطیع کرده و تفس
ــیر  ــمار روایات به کار آمده برای تفس آورده  اند. ش
ــوره   ــیر آیه ۲ س هر آیه از یک روایت، مانند تفس
ــصت و چهار روایت، در تفسیر آیه ۳۳  بقره، تا ش
سوره احزاب، در نوسان است و کتاب در مجموع، 
ــا ارجاع دقیق به  ــدود۱۲۰۰۰ روایت را همراه ب ح
ــت می   دهد که این  منبع هر یک در پاورقی به دس
ــیر  ــمار روایات در دیگر تفاس ــدد در قیاس با ش ع

ــت. نظر به این حجم،  ــیار چشمگیر اس روایی بس
ــیر مفصل می   آید و از  ــمار تفاس «البرهان» در ش
آن جا که روی کردی تک  بعدی دارد و در کارکردش 
ــت، تفسیر تخصصی روایی  جامع علوم قرآن نیس

به  شمار می   آید.
نبود چندی از آیات قرآن در این تفسیر، نشان 
ــیر آن آیات  از آن دارد که نگارنده روایتی در تفس
ــدن آن  ــیر نش ــت و این خود، یا به تفس نیافته اس
ــالم و یا به  ــنت معصومین علیهم الس آیات در س
نرسیدن روایات تفسیری آن ها به دست آیندگان و 
یا به دست نیافتن گردآورنده بر آن روایات برمی-

ــی به کارنامه  ــوم با نگاه  گردد؛ هر چند گمان س
عالمه بحرانی دور از درستی پنداشته شود. گرچه 
بنابر تعریف، این کاستی سبب  شود که «البرهان» 
ــود، نظر به وجود تمامی  ــیر ناقص دانسته ش تفس
ــری عالمه در حذف  ــز ناگزی ــوره  ها در آن و نی س
این آیات اندک به اقتضای شیوه تفسیری چه بسا 

بتوان آن را کامل دانست.
در «البرهان» نکته ای خارج از شیوه معمول 
ــم می   آید و آن این که در روند  روایی امامیه به چش
تفسیر برخی آیات، افزون بر روایات به د  ست آمده 
ــخنانی از ابن  ــالم گاه س از معصومین علیهم الس
عباس، همان یار و دانش  آموخته پیامبر صلی اهللا 
علیه و آله و سلم و علی بن ابراهیم، همان شاگرد 
ــالم نیز به کار  حضرت امام جعفر صادق علیه الس
رفته و حتی در تفسیر آیاتی چند، تنها سخن علی 
ــود. گویا عالمه بحرانی  بن ابراهیم خوانده می   ش
ــس از پذیرفتن عدالت و وثاقت آن دو در روایت  پ
و شناخت شیوه امانت دارانه ایشان در تفسیر،۱۷ در 
ــت  ــالم در دس آن جا که حدیث معصوم علیه الس
ــخن آن دو را همان  ــت، س ــت و یا اندک اس نیس
ــان از پیامبر صلی اهللا علیه  بازگویی آموخته هایش
ــلم  و امام صادق علیه السالم به شمار  و آله و س
آورده است. همچنین وی در ذیل برخی آیات آنجا 
ــنت موافق با روایات اهل بیت  که روایات اهل س
ــان بوده، با  ــالم یا در بیان فضائل ایش علیهم الس
عبارت «از طریق مخالفان» از روایات اهل سنت 
نیز آورده است؛ چه بسا عالمه این قسم را نظر به 
ــر مضمونی روایی، در مقام تأکید  اجماع فریقین ب

بر درستی تفسیری روایی افزوده است. 
پس از به پایان رسیدن تفسیر سوره  ها، کتاب 
ــن چهار باب  ــد. ای ــار باب به پایان می   رس با چه
روایی که برای ذهن خواننده در جمع کردن آن چه 

آیـات  از  چنـدى  نبـود 
قـرآن در ایـن تفسـیر، 
کـه  دارد  آن  از  نشـان 
در  روایتـى  نگارنـده 
تفسـیر آن آیـات نیافته 
اسـت و این خود، یا به 
تفسیر نشـدن آن آیات 
معصومیـن  سـنت  در 
یـا  و  السـالم  علیهـم 
روایـات  نرسـیدن  بـه 
تفسـیرى آن ها به دست 
آینـدگان و یا به دسـت 
نیافتـن گردآورنـده بـر 
برمى  گردد؛  روایـات  آن 
هـر چند گمان سـوم با 
نگاهى به کارنامه عالمه 
بحرانى دور از درسـتى 

پنداشته شود. 
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ــخ به ابهامات وی در  ــا پاس که خواننده و چه  بس
ــی  مفید می   افتد، یکی در  ــیوه روای رویارویی با ش
ــابهات قرآن  ــرآن و دیگری در رد متش فضیلت ق
ــر، در این که حدیث  ــه  دیگ به محکمات آن و س
ــالم صعب و مستعصب است  اهل بیت علیهم الس
و آخری درباره  وجوب تسلیم در برابر روایات اهل 

بیت علیهم السالم است.
در چاپ   های اخیر در پایان هر جلد، فهرستى 
ــده محتویات آن جلد را  ــیر ش ــوره هاى تفس از س

نمایان مى کند.
با همه آن چه که درباره فراگیر بودن «البرهان» 
ــده، باید به یاد داشت  در گردآوری روایات گفته ش
که دیگر تفسیر روایی محض شیعی، «نورالثقلین» 
نوشته شیخ عبدالعلی حویزی (ز ۱۰۶۵.ق) کتابی 
ــاد کرده - ــا صفت جامع ی ــه از آن نیز ب ــت ک اس
ــا «البرهان» عموم  ــی آن را ب ــد و رابطه حجم ان
ــا این وجود،  ــته  اند.۱۸ ب و خصوص من وجه دانس
ویژگی   های ساختاری «البرهان»، نوشته عالمه را 
ــته شیخ حویزی برتری می   بخشد؛ چراکه  بر نگاش
ــان» روایات  ــالف «البره ــن»، برخ در «نورالثقلی
ــازی براساس  ــته به یک سوره بدون جداس پیوس
ــمارگان آیات در پی هم آورده می   شوند و تنها  ش
ــات می   توان آن ها را به هر آیه ای  از محتوای روای
پیوست داد که این دشواری   های خود را به همراه 
ــا از  ــه در «نورالثقلین»، چه بس ــر آن ک دارد. دیگ
روی کاستن از حجم، گزاره   های توصیف گر روایات 
که پیش از سخن معصوم آمده و موقعیت بافتاری 
ــت و تنها جان  ــده اس ــده، بریده ش کالم را نمایان
ــت. اما  ــخن معصوم (ع) آمده اس کالم، همان س
ــان» تمامی روایت به همان  گونه  که در  در «البره
مصدر بوده آورده شده و این ویژگی، سیاق سخن 
را نمایان ساخته است. بنا بر این در «نورالثقلین» 
ــت به مصدر گره  گشا می   شود و این در  گاه بازگش
حالی است که «البرهان» از این دوباره  خوانی بی-
 نیاز است. همچنین عالمه بحرانی در همه جا سند 
ــیخ حویزی  ــات را همانند مصدر آورده، اما ش روای
ــناد کاسته و این  ــیاری از اس باز در نمونه   های بس
ــت به مصدر  ــر را نیازمند بازگش چنین پژوهش  گ
ــال، بحرانی در نقل روایات  ــت. با این ح کرده اس
ــت عمل نکرده و در برخی موارد افزون بر  یک دس
ــاب و مؤلف آن و در برخی  ــند روایت، از نام کت س
ــط از نام مؤلف یاد می   کند. دیگر این که  دیگر فق
ــر از  ــی کتاب۱۹ بیش «البرهان» در مصادر خود س

ــر اعتبار آن  ــن ویژگی ب ــن» دارد و ای «نورالثقلی
افزوده است.

بررسى محتوایى
ــت،  کتاب «البرهان» چنان که گذش محتوای 
ــیر روایی محض شیعی صرفا  براساس شیوه تفس
ــه تفسیری مفسر در آن راه  روایات است و اندیش
ــی - ــه و هیچ به اجتهاد و اظهار نظر و بررس نیافت
 های دانشی تفسیر نپرداخته است. اگر در این  باره 
ــیر  نقدی مبنی بر ناکافی بودن روایات برای تفس
ــود، این نقد  قرآن به محتوای «البرهان» وارد ش
ــیوه تفسیر روایی وارد است و از آن جا  در واقع به ش
که عالمه خود در پیش  درآمدش رویکرد تفسیری 
ــت محتوای کتاب  خود را بیان می   کند، باید دانس
ــدارد؛ اما  ــور کلی ایرادی ن ــش به  ط نظر به روش
ــیر به  ــی تفس در آن جا که از منظر بحث   های دانش
«البرهان» نگریسته می    شود و در اثبات نیازمندی 
تفسیر به منابع دیگر افزون بر سنت دالیلی می -
ــود،  ــیر مطرح می   ش  آید و اهمیت اجتهاد در تفس
ــیر روایی منظور است و این سبب بی - روش تفس
اعتباری «البرهان» نیست؛ چراکه در هر حال این 
کتاب نیز روش و دالیل خود را دارد و با گردآوری 
ــیعه  روایات فراوان پراکنده در کتاب  های روایی ش
ــت که با گشودن آن  مجموعه ای فراهم آورده اس
ــت  ــانی می   توان در یک جا به روایاتی دس به آس
یافت که در نبود این کتاب به دشواری یافته می -
 شوند و در ذیل آیات در کنار هم می   نشینند. از این 
رو «البرهان» در رویکرد خود از جامع  ترین تفاسیر 
ــام به عنوان  ــیر به معنای ع ــر دانش تفس و از نظ
ــر از روایات معصومین علیهم  مجموعه ای فراگی
ــالم در زیرشاخه منبع سنت، از مصادر کارآمد  الس
ــا و رویکرد  های گوناگون  ــیر برای گرایش  ه تفس

است.
ــچ تقدم و تأخری  ــا این که در «البرهان» هی ب
ــاس  ــازی روایات ذیل یک آیه بر اس برای جداس
ــت؛ اما  ــردی آن ها صورت نپذیرفته اس گونه کارک
ــیر را با بررسی درون  کارکرد روایات در این تفس
مایه می   توان به  طور کلی به دو دسته تقسیم کرد. 
ــتر  ه ای وسیع و نمونه   های  ــته نخست که گس دس
ــیاری را دربرمی  گیرد۲۰، با بیان معنای واژگان  بس
ــأن نزول و مقصود  ــاختاری و ش و ویژگی   های س
ــان جزییات آیات  ــات و یا با بی ــدی و روابط آی ج
ــل مجمالت و تخصیص  االحکام همچون تفصی
ــح مفاهیم  ــات و توضی ــد مطلق ــات و تقیی عموم

بـا همه آن چه کـه درباره 
«البرهان»  بودن  فراگیر 
روایـات  گـردآورى  در 
گفته شـده، بایـد به یاد 
داشـت که دیگر تفسیر 
روایـى محض شـیعى، 
نوشـته  «نورالثقلیـن» 
شـیخ عبدالعلى حویزى 
کتابـى  1065.ق)  (ز 
اسـت کـه از آن نیـز با 
صفت جامـع یاد کرده -
اند و رابطـه حجمى آن 
را بـا «البرهـان» عموم 
وجـه  و خصـوص مـن 
دانسته  اند. با این وجود، 
ویژگى   هـاى سـاختارى 
نوشـته  «البرهـــان»، 
نگاشـته  بـر  را  عالمـه 
شـیخ حویـزى برتـرى 

مى   بخشد. 
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شرعی و بیان ناسخ و منسوخ، معنای ظاهری آیه 
را روشن می   سازد و از آن ابهام می   زداید. نمون ه ای 
ــت، تفسیر واژه «اهللا» در پی آیه «بسم  از این دس
ــت که حضرت امام جعفر  اهللا الرحمن الرحیم» اس
صادق علیه السالم در این  باره می   فرماید: «اهللا از 
ــت و إله، معبود بودن را اقتضا  إله مشتق شده اس

می   کند...»۲۱
ــکار  ــای باطنی۲۲ آیه را آش ــته دیگر، معن دس
ــانند. گفتنی  ــازند و مصداق آن را می   شناس می   س
ــت که این به معنای نفی معنای ظاهری آیات  اس
و یا انحصار آیه به یک مصداق نیست؛ چرا که در 
ــدل» از حضرت امام  ــیر آیه «الیقبل منها ع تفس
ــالم روایت می   شود که ایشان در  صادق علیه الس
ــش از معنای «عدل» می   فرماید:  ــخ به پرس پاس
ــت.»۲۳ و این به معنای  «عدل، همان واجبات اس
ــت؛  ــری واژه (جایگزین) نیس ــای ظاه ــی معن نف
همچنان که درتفسیر آیه «الذین یؤمنون بالغیب» 
ایشان می   فرماید: «هر کس ایمان داشته باشد که 
ــالم حق است.»۲۴  قیام قائم آل محمد علیهم الس
ــه واژه غیب مصداق  ــت ک ــن بدان معنا نیس و ای

دیگری ندارد.
اگرچه عالمه بحرانی فراخور شیوه  تفسیری-
ــل و تأویل روایات مخالف با  اش در جرح و تعدی
عقل و نقل صریح یا جمع منطقى روایات مخالف 
ــا نگاهی به گونه  ــت، اما ب و معارض قلم نزده اس
توالی برخی روایات در کتابش چنین برمی  آید که 
ــته - ــی را که در ارتباط با هم می   توانس وی روایات
ــی ایفا کنند، هوشمندانه در پی هم  اند چنین نقش
ــت. این ویژگی البته برآیند آن است که  آورده اس
ــتر کتاب   های هم  شیوه  اش  «البرهان» روایات بیش
ــیر عیاشی و تفسیر قمی را در میان  همچون تفس
ــی در کتابی را با  ــن  چنین ابهام روایت گرفته و ای
روشنی روایتی دیگر زدوده و روایت آشکاری را با 
ــتواری  همراهی روایتی دیگر گویاتر گردانده و اس
ــز را با روایت  ــک  برانگی ــتواری روایتی ش یا نا اس
ــت و در یک  ــاخته اس ــی هویدا س اطمینان  بخش
ــاندن معنادار محتوای چندین  جمله، با کنارهم نش
ــش داده و از این  ــتی   های آن ها را پوش کتاب، کاس
جهت بر آن ها برتری یافته است. نمونه این ویژگی 
ــیر عبداهللا قمی در پی آیه  ــت که در تفس آن جاس
«إن اهللا الیستحیی أن یضرب مثالً ما بعوضۀ فما 
فوقها»، «بعوضۀ» به حضرت علی علیه السالم  و 
ــلم   «ما فوقها» به پیامبر صلی اهللا علیه و آله و س

ــود که مضمونی ناروا و وجهی ناپیدا  تأویل می   ش
دارد؛ حال آن که عالمه بحرانی پس از آوردن این 
ــیر قمی، روایتی را از تفسیر منسوب  روایت از تفس
ــکری (ع) می   آورد که  ــن عس به حضرت امام حس
نادرستی این تأویل و چرایی پنداشت آن را آشکار 

می   کند.۲۵
ــی  روای ــیر  ــده، در تفاس ــتی   های یادش کاس
ــی جامع آنان  ــیر روای ــنت، حتی در تفس ــل س اه
ــت؛ اما باز  ــیوطی۲۶ نیز نمایان اس «در المنثور» س
«البرهان» از آن جا که روایات رسیده از اهل بیت 
ــالم، مفسران راستین و سزاوار قرآن را  علیهم الس
ــت، از نارسایی   های تفاسیر  در خود گرد آورده اس
ــیری  ــون اندکی روایات تفس ــنی، همچ روایی س
ــیر صحابه و تابعین۲۷ و  نبوی و کاستی   های تفاس
ــه دور مانده و در برابر،  ــیدگی معنایی آیات ب پوش
ــیاری را فراهم آورده و این  گونه بر  تفاسیر نغز بس
ــت. در این  باره می   توان از  آن ها نیز برتری یافته اس
روایتی یاد کرد که در «در المنثور» درباره  حضرت 
ــالم و اوریا آمده است۲۸ و داستان  داوود علیه الس
گناهکاری این پیامبر خدا را حکایت می   کند؛ حال 
ــتان را برگرفته از  ــه عالمه بحرانی این داس آن ک
ــد و آن گاه با  ــن ابراهیم باز می   گوی ــیر علی ب تفس
ــالم  ــی از حضرت امام رضا علیه الس آوردن روایت
برآمده از تفسیر ابن بابویه در پی آن، نادرستی  اش 

را آشکار می   کند۲۹. 
ــات را نیز می - ــت روایات به آی ــیوه  پیوس ش

ــوا بر دو گونه  ــان» از منظر محت ــوان در «البره  ت
ــده،  ــت. گونه ای که همچون روایات یاد ش دانس
ــیر آیه ای از معصوم علیه السالم  ــکارا در تفس آش
آمده است و از نظر واژگانی و سیاق به آیه مربوط 
ــت و گونه ای که گرچه برای تفسیر آیه گفته  اس
ــاند؛  ــیر آیه کمک می   رس ــده، در معنا به تفس نش
ــه  «و إذ یرفع ابراهیم  ــون روایتی در پی آی همچ
ــرت امام صادق علیه  ــد من البیت» از حض القواع
السالم که ایشان می   فرماید: «خداوند حجراالسود 
ــرد و کعبه همچون  ــر آدم نازل ک ــت ب را از بهش
ــفید بود...»۳۰ بررسی روایاتی که در  مرواریدی س
ــرحی  ــن کتاب از نصوص غیر معصومین، به ش ای
ــت، آمده است، نشان می   دهد که کارکرد  که گذش
محتوایی این بخش تأیید بر شایستگی بی  ه  متای 
ــالم در تفسیر قرآن و بیان  معصومین علیهم الس
ــان در آیات  ــیری جایگاه ویژه ایش تأویلی و تفس
ــت و  ــان اس قرآن و تأکید بر مضامین روایات ایش

اگرچـه عالمـه بحرانى 
فراخور شیوه  تفسیرى-
اش در جـرح و تعدیـل 
و تأویـل روایات مخالف 
با عقل و نقـل صریح یا 
جمـع منطقـى روایـات 
مخالـف و معـارض قلم 
نزده است، اما با نگاهى 
بـه گونـه توالـى برخى 
کتابـش  در  روایـات 
چنیـن برمى  آیـد که وى 
روایاتى را که در ارتباط 
بـا هـم مى   توانسـته  اند 
چنین نقشـى ایفا کنند، 
هوشـمندانه در پـى هم 

آورده است.
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درمجموع، روایات برگرفته شده از مفسران روایی 
ــنت، غالبا  ــیعه و نصوص روایی اهل س ــق ش موث
ــیر  ــردی تأییدی، تأکیدی و تکمیلی بر تفس کارک
ــه  طور مثال در  ــالم دارد. ب معصومین علیهم الس
ــی از امام  ــوره  بقره در روایت ــیر آیه ۲۴۱ س تفس
ــالم چنین می   آید که ایشان  جعفر صادق علیه الس
ــل نیکوکاران و  ــردن زن مطلقه را فع بهره  مند ک
پرهیزکاران برمی  شمارد و سپس در روایت بعدی 
ــود: «برخی  از علی بن ابراهیم چنین روایت می   ش
از یاران از بهره  مند کردن زن مطلقه به عنوان یک 

امر واجب یاد می   کنند.»۳۱
ــیر  ــتر تاریخ حدیث و تفس ــا که در بس از آن ج
ــناد روایی  ــون حذف تدریجی اس ــی چ جریان  های
ــت آن ها و ظهور  ــبب بی  توجهی به اهمیت ثب به  س
ــان و افراط گران و نفوذ نیرنگ  آمیز  منحرفانه غالی
ــالمی و رواج  یابی جعل  ــراییلیات در متون اس اس
ــتگی   های سیاسی سبب شد  حدیث در پی چند دس
ــیر روایی شیعه راه  ــتی  هایی به منابع تفس تا ناراس
ــک از کتاب - ــت که در هیچ ی ــد۳۲، باید دانس یاب
 های روایی، صحت و اعتبار تمامی روایات قطعی 
نیست. بنابراین نظر به این که عالمه بحرانی در کار 
خود صرفا به جمع  آوری روایات تکیه کرده و اقدام 
به تصفیه روایات و جداسازی سره از ناسره نکرده 
است، پیداست که «البرهان» نیز به چنین چالشی 
کشیده می   شود؛ از این رو گرچه بخش چیر  ه ای از 
روایات تفسیر «البرهان» که از کتاب   های معتبری 
ــن»  همچون «کتب اربعه» و «بصائر» و «محاس
و «خصال» و «علل الشرایع» و «امالی صدوق» 
ــی» و «تفسیر  ــیر عیاش و «امالی مفید» و «تفس
ــوب»  ــم» و «مناقب ابن شهرآش ــی بن ابراهی عل
ــت،  ــده،۳۳ معتبر و اطمینان  بخش اس و ... آورده ش
ــز در این کتاب یافت  ــا گاه روایات نامعتبری نی ام
ــود که پیوند آن به اهل بیت علیهم السالم  می   ش
ناپذیرفتنی می    نماید؛ به  ویژه این که در «البرهان» 
ــت.  روایاتی دال بر باور تحریف قرآن نیز آمده اس
ــاید این روایات از آن رو در این تفسیر به چشم  ش
ــی در راه گردآوری همه   ــد که عالمه بحران می   آی
روایات پیوسته به آیات پا فشرده و تصفیه روایات 

را گامی پس از جمع  آوری دانسته است. 
ــخیص  ــن موضوع و تش ــا ای ــی ب در رویاروی
ــرد وجود دارد:  ــقیم روایات دو رویک صحیح و س
ــان و محدثان و  ــهور عالم ــت، رویکرد مش نخس
فقیهان شیعه از آغاز تا کنون است که صحت یک 

ــودن و قابل اعتماد  ــت را منحصر در کامل ب روای
ــت نمی دانند؛ بلکه  ــان آن روای ــله راوی بودن سلس
ــده  ــناخته ش اگر حدیث و روایتی در کتاب   های ش
و متداول بین علمای شیعه آمده باشد و درون مایه 
ــازگاری با قرآن  ــواهد و قرائنی هچون س آن با ش
ــود،  ــته ش و عقل قطعی و روایات دیگر نیک دانس
هرچند دارای سلسله سند کامل و درست و معلوم 
ــد، آن روایت را معتبر برمی  شمارند و در مقام  نباش
ــر و یا عمل به آن ترتیب اثر می   دهند. دیگری  نظ
رویکرد غیر مشهور است که صحیح بودن روایات 
ــند کامل و صحیح  ــته به داشتن سلسله س را بس

می   داند.
به دالیل گوناگونی که سخن  راندن از تمامی 
ــت،۳۴ رویکرد اول  ــتار نیس ــا در توان این نوش آن ه
ــرش رویکرد دوم، به  ــت. چرا که پذی پذیرفتنی اس
مفهوم بی  اعتبار دانستن گستر  ه ای فراخ از روایات 
و احادیث شیعه و کنار گذاشتن بیش از نود درصد 
ــمند حدیثی شیعه حتی در کتاب - از میراث ارزش
ــت و ناگفته پیداست   های معتبری چون کافی اس
ــهمگینی  تن دادن به چنین مفهومی پیامد  های س
را برای معارف اسالمی و شیعی به دنبال دارد. به 
ــتین باب از ابواب اصول کافی   عنوان نمونه، نخس
نوشته  مرحوم کلینی، باب عقل و جهل دارای ۳۴ 
ــمار عالی  ترین  ــت که نزد همگان در ش روایت اس
ــد و گرایش    های  ــمار می   رون ــیعه به ش روایات ش
ــته در اثبات واالیی  ــیعی پیوس گوناگون فکری ش
ــتناد  ــیع به آن ها اس ــه در مکتب تش جایگاه اندیش
جسته  اند و این درحالی است که براساس رویکرد 
ــده،  دوم، تنها دو روایت فرعی از ۳۴ روایت یاد ش

صحیح و معتبر می    باشند. 
ــات ضعیف و  ــود روای ــه وج ــه گرچ در نتیج
ــت کار عالمه بحرانی نمی - ــورد تردید از اهمی م
ــی  کاهد، هم چنان  که از اهمیت کار مرحوم مجلس
ــت، باید  ــته اس در مجموعه «بحار االنوار» نکاس
دانست که گردآوری و ساختاربخشی، گام نخست 
است و بدون نقد و تنقیح و تصفیه نصوص مرویه 
ــح از غیر و  ــازی صحی ــن کتاب برای جداس در ای
ــیوه تفسیری  ــتنباط اصول ش ــتخراج و اس نیز اس
ــالم نمی  توان از «البرهان»  معصومین علیهم الس
ــناخت روایات نزد  ــره تام برد، به  ویژه این که ش به
خواننده عام، قریب به محال و یا حداقل همراه با 
ــت. اما آن چه که در آن جای هیچ  ظن و تردید اس
ــت که «البرهان» مجموعه  تردید نیست، این اس

فـى  «البرهـان  کتـاب 
تفسـیر القرآن» در قرن 
یازدهم هجرى قمرى با 
تتبع شیخ بحرین عالمه 
بحرانـى  هاشـم  سـید 
روایـى  کتاب   هـاى  در 
به شـیوه روایى محض 
شـیعى در واکنشـى به 
اجتهادى  تندروى   هـاى 
در  پیشـین  سـده   هاى 
تفسـیر قـرآن نگاشـته 
شـده اسـت. دسـتاورد 
عالمـه بحرانـى کـه از 
محدثان دانشور شیعه و 
زعیمان پارسا و مؤلفان 
خـود  روزگار  کوشـاى 
بـوده، از برجسـته  ترین 
تفاسیر قرآن در نوع خود 
روایات  چراکـه  اسـت؛ 
معصومیـن  تفسـیرى 
علیهـم السـالم را کـه 
روایـى  کتاب   هـاى  در 
پراکنده بوده  اند، به  گونه 
اى فراگیر با سـاختارى 
سـازمان  مند گـرد هـم 
بـا  این  چنیـن  و  آورده 
برخوردارى از دو ویژگى 
جامعیت و نظم تفسیرى 
بـه دسـت داده کـه بر 
روایـى  تفاسـیر  دیگـر 

برترى مى   یابد.
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ــران و پژوهشگران  ــت مفس ای بی  نظیر را به دس
نقاد رسانیده است.

نتیجه
ــیر القرآن» در قرن  کتاب «البرهان فی تفس
یازدهم هجری قمری با تتبع شیخ بحرین عالمه 
ــم بحرانی در کتاب   های روایی به شیوه  سید هاش
ــیعی در واکنشی به تندروی   های  روایی محض ش
اجتهادی سده   های پیشین در تفسیر قرآن نگاشته 
شده است. دستاورد عالمه بحرانی که از محدثان 
ــا و مؤلفان کوشای  ــور شیعه و زعیمان پارس دانش
روزگار خود بوده، از برجسته  ترین تفاسیر قرآن در 
نوع خود است؛ چراکه روایات تفسیری معصومین 
ــالم را که در کتاب   های روایی پراکنده  علیهم الس
ــاختاری سازمان- بوده  اند، به  گونه ای فراگیر با س
ــا برخورداری از  ــرد هم آورده و این  چنین ب  مند گ
ــیری به دست داده  دو ویژگی جامعیت و نظم تفس
ــیر روایی برتری می   یابد؛ چنان- که بر دیگر تفاس
ــم عالمه خواننده را از  ــه با پیش  درآمدی به قل ک
ــیوه تفسیری  ــبب تالیف و رویکرد نگارنده و ش س
کتاب آگاه می   سازد و سپس با مقدمه  روایی هفده 
ــیر  ــی، زمینه مؤثری را برای ورود به متن تفس باب
ــی   آورد و پس از متن  ــده فراهم م ــن خوانن در ذه
ــیر، خاتم  های روایی را در چهار باب در مقام  تفس
ــنگری برای خواننده تفسیری با شیوه روایی  روش
به دست می   دهد. متن تفسیر نیز به  سبب تفکیک 
ــوره  ها با آغاز  ه ای روایی در باب  ترتیبی تمامی س
ــوره و اشاره به مکی یا مدنی بودن  فضیلت هر س
ــر همراه با  ــازی آیات از یکدیگ ــا و نیز جداس آن ه
ــماره  بندی و ارجاع  روایات مربوط به هر یک با ش
ــایان  ــرح از نظم ش ــه منابع به صورت متن و ش ب

توجهی برخوردار است. 
ــتن در کتاب   های روایی بسیار  سرچشمه داش
ــتن  و امانت داری در نقل روایات از منابع بدون کاس
ــیاق سخن معصوم  از گزاره   های بیانگر بافت و س
(ع) به «البرهان» دقت و اعتباری ویژه بخشیده و 
ــتن برخی از روایات غیر تفسیری به روایات  پیوس
ــتراک محتوایی با چندی از  ــیری به سبب اش تفس
ــاخته است. افزون  آیات این مجموعه را پربارتر س
ــران  بر این دو، در «البرهان» گاه روایاتی از مفس
ــود  ــنت نیز دیده می   ش روایی موثق و یا از اهل س
که این افزوده گرچه بر خالف رویه معمول روایی 
ــد و تکمیل  ــام تأیید و تأکی ــت، در مق ــیعی اس ش
ــالم  کارآمد بوده  ــن علیهم الس ــات معصومی روای

ــه از معصوم و چه از غیر  ــت؛ اما در هر حال چ اس
ــر روایت است و فراخور  معصوم این کتاب سراس
ــیوه  اش رأی و نظر تفسیری نگارنده در آن راه  ش
ــت؛ از این رو «البرهان» برای نقد شیوه  نیافته اس
روایی محض در تفسیر به  عنوان نمون ه ای گویا از 

این شیوه همواره مد نظر بوده و هست.
ــازمان  مندی کتاب در جداسازی  افزون بر س
آیات و پیوست روایات، نوعی هماهنگی مضمونی 
ــود  ــبی دیده می   ش نیز در چینش آیات به  طور نس
ــترک یا مخالف در مضمون  و معموال روایات مش
ــم آمده  اند که گرچه هیچ جمع و جرح و  در پی ه
ــنده به همراه ندارند، خود  ــوی نویس تعدیلی از س
ــح و گاه رد یکدیگر  ــد و توضیح و تصحی در تأیی
ــای نقش می   کنند. با این وجود، روایات از نظر  ایف
کارکردی دسته  بندی نشده  اند و روایات تفسیری 
و تأویلی در هم آمیخته  اند که این برای خوانندگان 
ــیر به  ــن دو، در خوانش تفس ــاوت ای ــاآگاه از تف ن

آمیختگی اهداف متفاوت این دو می انجامد.
ــتی   های  ــئله برخی ناراس ــوی دیگر مس از س
روایی که در منابع روایی پدید آمده، چالشی است 
ــت،  که «البرهان» نیز در نوع خود با آن روبرو اس
چراکه این کتاب بدون رویکرد نقادانه به منابع در 
راستای تصفیه و تنقیح روایات گردآمده است و از 
این رو آثاری را بعضا در منابع خود داردکه از اعتبار 
کافی و الزم برخوردار نیستند. بنابراین، گرچه این 
ــبب گستره و ساختار  به  عنوان نخستین  اثر به س
گام در بهره  جویی از روایات تفسیری بسیار استوار 
است، اما گام بعد همانا انجام پژوهش   های نقادانه 
ــیب شناسی تفسیر  ــاس روش شناسی و آس بر اس
معصومین علیهم السالم  برای جداسازی روایات 
معتبر از اندک موارد غیر معتبر در این کتاب است، 
که امری ضروری و مفید به ویژه برای خوانندگان 

عام این تفسیر گرانقدر به شمار می  رود.
 

پى نوشت ها:
۱- ر.ک: مکاتب تفسیری، ج۱، ص۲۶۱-۳۱۰.

۲- ر.ک: آشنایی با تفاسیر، ص ۱۴۸.
۳- الذریعة، ج ۳، ص ۹۳.

۴- جواهرالکالم، ج ۱۳، ص ۲۹۵.
۵- لؤلؤة البحرین، ص ۶۳.

۶- ریاض العلماء، ج۵، ص ۳۰۰.
۷- گروهی از دانشمندان شیعه، ص ۲۰۴-۲۰۱. 

۸- ر.ک: سیر تطور تفاسیر شیعه، ص۱۱۲. 
ــرون حیاتهم و منهجهم،  ــز: المفس ــان، ص ۲۵ و نی ۹- ر.ک: هم

ص ۴۰.
۱۰- ر.ک: مبانی و روش  های تفسیر قرآن، ص ۱۱۷-۱۳۰.

متن تفسیر نیز به  سبب 
تمامى  ترتیبـى  تفکیک 
آغاز  هـاى  بـا  سـوره  ها 
روایـى در بـاب فضیلت 
هـر سـوره و اشـاره به 
مکى یا مدنى بودن آن ها 
و نیز جداسازى آیات از 
یکدیگر همراه با روایات 
مربـوط بـه هـر یـک با 
شـماره  بندى و ارجاع به 
منابـع بـه صـورت متن 
و شـرح از نظم شـایان 
توجهى برخوردار است. 
در  داشـتن  سرچشـمه 
کتاب   هاى روایى بسـیار 
نقـل  در  امانت ـدارى  و 
روایـات از منابـع بدون 
گزاره   هـاى  از  کاسـتن 
بیانگـر بافـت و سـیاق 
(ع)  معصـوم  سـخن 
بـه «البرهـان» دقـت و 
اعتبارى ویژه بخشـیده 
از  برخـى  پیوسـتن  و 
تفسـیرى  غیر  روایـات 
به  به روایات تفسـیرى 
سبب اشتراك محتوایى 
با چنـدى از آیـات این 
پربارتـر  را  مجموعـه 

ساخته است.
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سازمان  مندى  بر  افزون 
کتاب در جداسازى آیات 
و پیوست روایات، نوعى 
هماهنگـى مضمونى نیز 
در چینـش آیات به  طور 
نسـبى دیده مى   شـود و 
مشترك  روایات  معموال 
یـا مخالـف در مضمون 
آمده  انـد  هـم  پـى  در 
کـه گرچـه هیـچ جمـع 
از  تعدیلـى  و  جـرح  و 
سوى نویسنده به همراه 
ندارند، خـود در تأیید و 
توضیح و تصحیح و گاه 
ایفاى نقش  رد یکدیگر 

مى   کنند.

۱۱- الذریعة، ج۴، ص۲۸۲.
۱۲- ر.ک: منطق تفسیر قرآن، ج ۲، ص۲۴-۴۱.

۱۳- به الذریعه، زیر عنوان هر کتاب، مراجعه شود. 
۱۴- ر.ک: فصلنامه علوم حدیث، بهار۱۳۷۶، شماره ۳، ص۲۵۲.

۱۵- البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۱۰.
۱۶- دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ص ۴۷۵.

 ۱۷- ر.ک: تفسیر و مفسران، ج۱، ص ۲۷۵و۲۰۸؛ ج۲، ص۲۱-۲۲.
 ۱۸- آشنایی با تفاسیر، ص ۱۴۹.

ــیری،  ــرای آگاهی از عناوین این کتاب ها، ر.ک: مکاتب تفس  ۱۹- ب
ج ۱، ص ۳۷۱.

۲۰ - ر.ک: منطق تفسیر قرآن، ج ۲، ص ۱۰۸-۱۱۵.
 ۲۱- البرهان، ج ۱، ص ۱۰۶.

 ۲۲- برای آگاهی بیشتر ر.ک: روش   های تأویل قرآن، ص ۸۱.
 ۲۳- همان، ج ۱، ص ۳۱۷.
 ۲۴- همان، ج ۱، ص ۱۲۵.

 ۲۵- البرهان، ج۱، ص ۱۵۸-۱۵۷.
 ۲۶- ر.ک: تفسیر و مفسران، ج۲، ص ۲۰۲.

۲۷ - ر.ک: منطق تفسیر قرآن، ج ۲، ص ۱۰۷.
 ۲۸- الدر المنثور، ج ۵، ص ۳۰۰.

 ۲۹- البرهان، ج ۳، ص ۴۴.
 ۳۰- همان، ج ۱، ص ۳۳۴.
۳۱ - همان، ج ۱، ص ۵۱۲.

ــی و روش شناسی تفسیر معصومان (ع)،  ــیب شناس ۳۲ - ر.ک: آس
فصل سوم.

ــه «الذریعة الی تصانیف  ــتراز این کتاب ها ب ــرای آگاهی بیش  ۳۳- ب
الشیعة» نوشته ی محمد حسن آقا بزرگ تهرانی بنگرید. 

 ۳۴- ر.ک: روش تفسیر قرآن، ص ۲۱۳ و ۲۲۲.

منابع
- آقا بزرگ طهرانی، محمد محسن. (۱۳۷۲). طبقات اعالم الشیعة. 

تهران: دانشگاه.
- ـــــــــــــــ (۱۴۰۳ق). الذریعة الی تصانیف الشیعة. بیروت: 

داراالضواء.
- استادی، رضا. (۱۳۸۳). گروهی از دانشمندان شیعه. قم: قدس.

ــداهللا. (۱۴۰۱ق). ریاض العلماء و  ــدی االصبهانی، می رزا عب - افن
حیاض الفضالء. قم: مطبعة الخیام.

ــیر تطور تفاسیر شیعی. قم: دفتر  - ایازی، محمد علی. (۱۳۸۱). س
تبلیغات اسالمی.

- ـــــــــــــــ  (۱۳۷۳). المفسرون حیاتهم و منهجهم. تهران: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ــیری. جلد اول. تهران:  ــی، علی اکبر. (۱۳۸۱). مکاتب تفس - بابای
سمت.

ــد دوم. تهران:  ــیری. جل ـــ.  (۱۳۸۶). مکاتب تفس ـــــــــــ -ـ 
سمت.

- بابایی، علی اکبر و دیگران. (۱۳۷۹). روش شناسی تفسیر قرآن. 
تهران: سمت.

ــیر القرآن. بیروت:  ــم. (۱۴۱۹ق). البرهان فی تفس - بحرانی، هاش
مؤسسة االعلمی للمطبوعات.

ــف بن احمد. (بی تا). لؤلؤۀ البحرین فی االجازات و  - بحرانی، یوس
تراجم رجال الحدیث. قم: مؤسسۀ آل البیت الحیاء التراث.

ــیر قرآن کریم. تهران:  ــان، حبیب اهللا. (۱۳۷۸). تاریخ تفس - جاللی
اسوه.

- حر عاملی، محمد بن حسن. (۱۳۶۷). وسائل الشیعه الی تحصیل 
مسائل الشریعة. چاپ ششم. طهران: مکتبة االسالمیة.

ــرون. قم:  ــیر و المفس ــین. (۱۳۸۱ق). التفس ــی، محمد حس - ذهب
دارالکتب الحدیثة.

ــه  ــرآن. قم: مؤسس ــیر ق ــود. (۱۳۸۳). روش تفس ــی، محم - رجب
پژوهشی حوزه و دانشگاه.

ــی و روش شناسی  ــیب شناس ــتمی، علی اکبر. (۱۳۸۰). آس - رس
تفسیر معصومان علیهم السالم. رشت: کتاب مبین.

- رضایی اصفهانی، محمد علی. (۱۳۸۷). منطق تفسیر قرآن. جلد 
اول و دوم. قم: جامعة المصطفی العالمیة.

- سیوطی، جالاللدین عبدالرحمن. (۱۴۰۳ق). الدر المنثور. بیروت: 
دارالفکر.

ــاکر، محمد کاظم. (۱۳۷۶). روش   های تأویل قرآن. قم: دفتر  - ش
تبلیغات اسالمی حوزه.

ــیعه. تهران: دانشگاه  ــفیعی، دکتر محمد. (۱۳۴۹). مفسران ش - ش
پهلوی.

- شهیدی صالحی. (۱۳۸۱). تفسیر و تفاسیر شیعه. قزوین: حدیث 
امروز.

ــی، عبدالرحیم. (۱۳۷۳). طبقات مفسران شیعه.  - عقیقی بخشایش
جلد سوم. قم: نوید اسالم.

ــیر  ــعلی. (۱۳۶۶). مبانی و روش   های تفس ــد زنجانی، عباس - عمی
قرآن. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ــرن یازدهم  ــیر روایی ق ــی (۱۳۷۶) «تفاس ــدی، عل ــر می ب - فاک
هجری.» فصلنامه علوم حدیث، ۳: ۲۶۲-۲۳۸.

ــیری در میان  ــای تفس ــاس. (۱۳۸۴). گرایش   ه ــر، ایگن - گلدزیه
مسلمانان. ترجمه سید ناصر حسینی. تهران: ققنوس.

ــالمیة. تهران: وزارت  ــری، مرتضی. (۱۴۰۲ق).   مقاالت اس - مطه
فرهنگ و ارشاد اسالمی.

- معرفت، محمد هادی. (۱۳۸۰). تفسیر و مفسران. جلد اول و دوم. 
قم: مؤسسه فرهنگی التمهید.

ــرون فی ثوبه  ــیر و المفس ـــ (۱۴۱۸ق). التفس - ــــــــــــــــ
القشیب. مشهد: الجامعة الرضویة.

ــرح شرائع  ــن. (۱۳۶۲). جواهر الکالم فی ش   - نجفی، محمد حس
االسالم. تهران: دارالکتب االسالمی.
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 نسیت فلسـفه مالصدرا و انقالب اسالمى/ گفت  و 
گوى سمات با دکتر افروغ

 توحید فالسفه و عرفا/ مناظره میالنى- رمضانى
 فلسـفه نه تنها به سؤالى پاسـخ نمى دهد بلکه دِر 
سؤاالت تازه اى را مى گشـاید!/ گفت و گوى سمات با 

آیت اهللا شیخ على کورانى
 مـا خودمـان را از فضـاى بیکـران وحـى محروم 
کرده ایـم و این خیلى دردناك اسـت/ آیت اهللا شـیخ 

سند بحرانى در گفت وگو با سمات
 مذهـب ابـن عربى/گفت وگـوى سـمات بـا دکتر 

حسین غفارى
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1گفت وگو
گفت وگوى سمات با دکتر افروغ 
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زندگینامه
 دکتر عماد افروغ متولد سـال 1336 در شـیراز اسـت. او در سـال 1365 
در رشـته جامعه شناسـى از دانشـگاه شـیراز فارغ التحصیل شد. در سال 
1369 در همین دانشگاه مدرك کارشناسى ارشد خود را گرفت و در سال 
1376 مـدرك دکتراى جامعه شناسـى خود را از دانشـگاه تربیت مدرس 
دریافت کرد. افروغ در سـال 1373 به عنوان دانشـجوى نمونه کشـور در 
مقطـع دکترى انتخاب شـد. افروغ از سـال 1376 تـا 1382 عضو هیأت 
علمـى دانشـگاه تربیت مدرس بـود و پس از آن به عضویـت هیأت علمى 
پژوهشـگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى درآمد. وى مدیر گروه علم و 

دین پژوهشکده علوم انسانى و مطالعات فرهنگى این پژوهشگاه است.
عماد افروغ همچنین عضو پژوهشگاه علوم انسانى و استاد جامعه شناسى 

دانشگاه تربیت مدرس مى  باشد.

سوابق: 
از جمله سوابق عماد افروغ مى  توان به مدیر گروه اجتماعى مرکز تحقیقات 
اسـتراتژیک ریاسـت جمهورى 73-72 / مدیر کتابخانه مرکزى دانشگاه 
تربیت مدرس 77-76 / مسـئول گروه سیاسـت داخلى کمیسـیون داخلى 
، دفاعـى و امنیتـى دبیرخانـه مجمع تشـخیص مصلحـت 77-79 / مدیر 
گروه فرهنگ، هنر و تاریخ شـبکه یک صدا و سـیما 82-80 / تدریس در 
دانشگاه   هاى مختلف / دبیر و مسئول کمیته علمى همایش هاى روشنفکرى 
در ایـران و موازیـن توسـعه و ضد توسـعه فرهنگى کالن شـهر تهران و 

نمایندگى مجلس شوراى اسالمى اشاره کرد.

آثار: 
- ترجمه کتاب «قدرت ،نگرشى رادیکال، تألیف استیون لوکس» / تهران ، 

مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1375 
- فضا و نابرابرى اجتماعى ، تهران / دانشگاه تربیت مدرس، 1377 

- ایجاد فضاى نابرابرى هاى اجتماعى ، تهران / انتشارات بقعه، 1379 
- هویت ایرانى، تهران / انتشارات بقعه، 1380 

- فرهنگ شناسـى و حقوق فرهنگى، تهران / انتشـارات فرهنگ و جامعه، 
1379 ، چاپ دوم 1380 

- چشـم انـدازى نظرى بـه تحلیل طبقاتى و توسـعه / تهران؛ انتشـارات 
فرهنگ و جامعه 1379 ، چاپ دوم 1380 

- چالـش هاى کنونى ایرانى، تهران: پژوهشـگاه فرهنگ و هنر اسـالمى؛ 
 1380

- اسالم و جهانى شدن ، تهران/ کانون اندیشه جوان، 1384 
- رنسانسى دیگر، تهران / کتاب آشنا، 1381 

- ترجمـه کتاب «روش در علـوم اجتماعى، رویکردى رئالیسـتى» ، تألیف 
آندرو سـایر، تهران / پژوهشـگاه علوم انسـانى و مطالعات فرهنگى، بهار 

 1385
- گفتار  هاى انتقادى، تهران / انتشارات سوره ، 1385 

- مقدمـه اى بر ترجمـه تئورى رفتار جمعى، تألیف نیل اسملسـر و ترجمه 
رضا دژاکام، تهران/ مؤسسه یافته هاى نوین، 1380 
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اشاره
آنچه در زیر از نظر مى  گذرانید، گفتگوى سمات با آقاى دکتر افروغ پیرامون نسبت 

فلسفه مالصدرا با انقالب اسالمى است. امیدواریم براى خوانندگان مفید باشد. 

: بـا تشـکر از فرصتى که در اختیار سـمات قرار دادید. حضـرت عالى در بعضى 
از آثار و مصاحبه هایتان ارتباط وثیقى بین فلسـفه مالصدرا و انقالب اسـالمى قایل 
شـدید و در بعضـى جاها تصریح دارید که انقالب اسـالمى اساسـاً ناشـى از تفکر 
فلسـفى حضرت امام و حکمت متعالیه اسـت. مثًال در یک جا عین تعبیر شـما این 
اسـت که انقالب ریشه در نگرش صدرایى دارد. اولین سئوال این است که شما چه 
عناصرى در فلسـفه به مفهوم عام و در حکمت متعالیه به مفهوم خاص آن مشاهده 

مى کنید که این ارتباط را بین انقالب و حکمت متعالیه مى  بینید؟

ــم اهللا الرحمن الرحیم. نقطه عزیمت من، ارائه یک تئوری متناسب با این رخداد خاص در   بس
کشور بود. تحلیل هایی که در باب انقالب اسالمی می شود، به نظر بنده تحلیل جامع و تبیین دقیقی 
ــط می  آید، باید بین دو دسته تبیین تفاوت قایل شد: یکی تبیینی که  ــت. وقتی پای تبیین به وس نیس
ــعی  ــه روابط اعدادی و مبتنی بر تعاقب و انتظام بین پدیده ها می  پردازد و دوم، تبیینی که س ــًا ب صرف
می کند فراتر از این روابط نظم گونه و مشروط و بیرونی، متوجه روابط و سازوکار  های درونی باشد. 
حسب روش شناسی رئالیسم انتقادی که سالهاست روی آن کار می  کنم، هر حادثه ای معلول دو 
دسته عامل است: یک دسته عوامل علّی و دیگری عوامل اعدادی. عامل علّی به ظرفیتها و قابلیتها 
ــت و می  تواند حادثه ای را خلق کند بر می  گردد، اما خلق  ــیء اس و توانمندی هایی که در ذات یک ش
ــرایط از جمله شرایط بیرونی است. پس هر حادثه ای معلول  ــایر ش یک حادثه منوط به مهیا بودن س

دو دسته عامل است: عامل علّی و عامل بیرونی. 
ــاس کردم تحلیلهایی که در باب انقالب اسالمی شده، بیشتر عوامل بیرونی و تاریخی  من احس
ــف آن رابطه علّی بودم، یعنی  ــت. من به دنبال کش ــروط و اقتضایی را مورد توجه قرار داده اس و مش
ــرایط بیرونی پیوند بخورد. این عامل  ــتی با ش ــتعداد یک انقالب را دارد اما بایس آن رابطه ای که اس
ــتجو می کردم و نه در سطوح انضمامی؛ تا  ــه ای جس ــطوح انتزاعی و تجریدی و اندیش را طبعًا در س
ــالمی توجه کردم و طی یک استنباط  ــب یک روش، به نظریه پرداز و راهبر انقالب اس اینکه به حس
ــت نه مبتنی بر استقراء. یعنی از طریق حادثه  ــتنباط فرایندی نه مبتنی بر قیاس اس فرآیندی (خود اس
ــده و با پس روی به دنبال الیه   های زیرین، سازوکار  های علّی و سطح واقعیت غیر قابل  ــاهده ش مش
ــیدم و برایم محرز شد که بی تردید امام یک فیلسوف  ــفی امام رس ــاهده برمی گردد) به آراء فلس مش

صدرایی است. 
به هر حال آرای ایشان و عبارات و اشارات مستقیم و غیر مستقیم ایشان، حکایت از این نگرش 
و تأثیر آن بر انقالب می کند. من به دنبال آن عنصر می  گشتم و برای من صرف اینکه امام فیلسوفی 
صدرایی و بدون توجه به داللت   های عملی منبعث از این تفکر باشد، کافی نبود. در نهایت در اندیشه 
امام به نوعی ناثنویت گرایی توحیدی رسیدم که غالبا از آن با مفهوم"کل گرایی توحیدی" یاد می  کنم. 
به هر حال، امام تصریح دارند که این انقالب یک هدیه و تحفه الهی است که نصیب این ملت غارت 
زده شده است.این هدیه الهی باید یک صبغه الهی هم داشته باشد. من آن صبغه را در مفهوم ناثنویت 
ــی توحیدی یافتم که به رغم قبول کثرت  ــر تقلیل گرا و غیر متصلب صدرایی یا کل گرای ــی غی گرای
شأنی اشیا و موجودات با عنایت به وحدت شخصی وجود، همه چیز را از او و به سوی او می  داند. این 
کل گرایی توحیدی حتی در پیوند نظر و عمل هم مشهود است. به تعبیر امام خمینی(ره)، در نظر هم 
ــب این کل گرایی توحیدی، بسیاری ازمواضع امام مثل رابطه دین و سیاست،  ــت. حس عمل الزم اس
رابطه اخالق و سیاست، فرد و جامعه و آخرت و دنیا برایم روشن شد . قطع نظر از این تبیین، بعدها 
ــندی دیگر بر صحت این مدعا  ــان دیدم که س ــنین هیکل با ایش عبارتی از امام در دیدار محمد حس

تصریـح  امـام  افـروغ: 
دارنـد کـه ایـن انقالب  
هدیه و تحفه الهى است 
کـه نصیـب ایـن ملـت 
غارت زده شـده است.

این هدیه الهى باید یک 
صبغـه الهى هم داشـته 
آن صبغـه  باشـد. مـن 
را در مفهـوم ناثنویـت 
گرایى غیـر تقلیل گرا و 
غیـر متصلـب صدرایى 
یـا کل گرایـى توحیدى 
یافتـم که بـه رغم قبول 
و  اشـیا  شـأنى  کثـرت 
موجـودات بـا عنایت به 
وحدت شـخصى وجود، 
همـه چیـز را از او و بـه 

سوى او مى  داند.
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بود. امام در پاسخ به این سؤال که چه شخصیت هایی غیر از رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) و کدام 
ــما را تحت تأثیر قرار داده اند، عنوان کرده اند: «شاید بتوان گفت، در فلسفه،  کتاب ها به جز قرآن ش

مالصدرا، از کتب اخبار، کافی، از فقه، جواهر. » (صحیفه امام، ج۵، ص ۲۷۱)
ــاره شد به این نکته رسیدم که در این اندیشه، هیچ ثنویتی در هیچ مرتبه ای  همان گونه که اش
ــت، ذهن و بدن و. . . ثنویتی که  راه ندارد. یعنی ثنویت بین دنیا و آخرت، فرد و جامعه، دین وسیاس
ما در دوران جدید غرب شاهد آن هستیم و از دکارت آغاز شده و احتماالً با کانت به اوج خود رسیده 
ــت. به تعبیر روی بسکار، روشنگری از منظر کانت، یک جهان از هم گسیخته سیستماتیک و یک  اس
ــن معرفت و ایمان، بین نمود و بود، بین  ــعاب بین معرفت و تفکر، بی ــه کامل از ثنویت و انش مجموع
امر متعالی و امر تجربی، بین نظریه و عقل عملی، بین وظیفه و میل و این جهان و آن جهان را ریل 
گذاری کرد. و البته ابعادی از این دوگرایی در اساطیر یونان باستان و در نگاه انسان یونانی به خدا و 
بعد هم در مسیحیت و پروتستانتیزم و بورژوازی قابل ردیابی است. بنده این دوگرایی را در نگاه امام 
و مالصدرا ندیدم و این برای من بسیار راهگشا بود، احساس کردم گمشده خود را یافته ام. به عبارت 
دیگر،   اگر قرار باشد هر انقالبی یک وجه اندیشگی داشته باشد و این وجه اندیشگی را بشود به طور 
ــتجو کرد و با عنایت به اینکه هیچ کس و هیچ واقعه ای عاری از  ــفی آن جس خاص در صبغه فلس
فلسفه و اندیشه نیست، احساس کردم این کل گرایی توحیدی و ناثنویت گرایی صدرایی در حکمت 

متعالیه می  تواند جوهر برخوردار از سازوکار  های علّی مورد نظر بنده باشد. 
البته این پروژه کما کان باز است وبه بحث و بسط بیشتر نیازمند است. این پروژه معرفت شناسی 
ــی  ــتی شناس ــی متاثر از هس ــتری روی معرفت شناس خاص خود را می  طلبد که هم امعان نظر بیش
ــورد نظر بنده از جمله روی  ــوفان م ــدرا صورت گیرد و هم در صورت لزوم با آراء برخی فیلس مالص
ــتی شناسی مالصدرا و دیگری  ــود. یکی از پروژه   های من، کشف ظرفیت  های هس ــکار تلفیق ش بس
ــکار است که اگر عمر ما کفاف بدهد،  ــم انتقادی و تفکر ناثنویت گرایی غایی روی بس معرفی رئالیس

این دو را تلفیق کرده و به عنوان یک معرفت شناسی هماهنگ به جامعه علمی تقدیم کنیم.

 آقاى دکتر! نظریه کل گرایى توحیدى مالصدرا را بیشتر توضیح دهید. مقصودتان 
همان نظریه "وحدت وجود"مالصدراست یا چیز دیگر؟

ــیدن به وجود و نه ماهیت، به این  ــخصی وجود بر پایه اصالت بخش    وحدت وجود یا وحدت ش
معنا که در هستی شناسی، یک چیزی تمام این عالم را از نبات و جماد وانسان به هم پیوند می  دهد و 
آن همان تفکر اصالت الوجود مالصدرا است. در این تفکر و سیر استکمالی حرکت جوهری که مرتبط 
با همین اصالت وجود است، انسان جایگاه ویژه ای دارد. بنده کل گرایی توحیدی خود را به این تفکر 
ــت. عرض کردم، یک چیزی باید راهنمای من  ــه دادم که بی ارتباط با مفهوم اصالت وجود نیس احال
در تفکر ناثنویت گرایی می شد و من آن را در اصالت ماهیت نیافتم. اتفاقًا امام در تقریرات فلسفه به 
ــود عالم را منظومه ای و یکپارچه دید و من چون دنبال  صراحت می گویند، با اصالت ماهیت نمی ش
ــر اصالت وجودی مالصدرا و  ــدی بودم، این یکپارچگی توحیدی را در تفک ــی معنادار توحی یکپارچگ
ــکیکی ظهور او که از یک ناثنویتی به نام خدا آغاز و به ناثنویتی به نام خدا ختم می  کند،  مراتب تش
ــفه و عرفا و متکلمین را حل  ــاس کردم که این تفکر می  تواند حتی دعوای بین فالس یافتم. من احس

کند و همچنین می  تواند عامل مؤثری در کل گرایی توحیدی بنده باشد. 

 شـما بر این اسـاس بین خدا و خلق هم ثنویتى نمى بینید؟ یعنى خالق و مخلوق 
هم یکى و از یک سنخ هستند؟

ــت که به همه موجودات وزن  ــد، ما وقتی بحث ناثنویت را طرح می کنیم، این طور نیس  ببینی
ــله مراتب نور است که نور کم داریم و نور متوسط  ــان بدهیم. اصالً این طور نیست. مثل سلس یکس
ــور زیاد. مثل تعبیر به واجب الوجود و ممکن الوجود، یا وجود ضروری و وجود ممکن، یا ضرورت  و ن
ــم، همه آن قابلیت هایی که  ــت که بگویی ــذات و ضرورت بالغیر. بله ما تفاوت قائلیم. اینطور نیس بال
ــت. در بحث وجود، ما می  توانیم از مفهوم اصالت وجود و از مراتب  ــت، در خلق هم هس در خدا هس

 افـروغ:   اگر قرار باشـد 
هـر انقالبـى یـک وجه 
باشد  اندیشگى داشـته 
اندیشـگى  ایـن وجه  و 
را بشـود بـه طور خاص 
آن  فلسـفى  صبغـه  در 
جستجو کرد و با عنایت 
بـه اینکـه هیـچ کس و 
هیچ واقعـه اى عارى از 
فلسفه و اندیشه نیست، 
احســاس کـردم ایـن 
کل گرایـى توحیـدى و 
ناثنویت گرایى صدرایى 
متعـالیـه  حکمـت  در 
مى  تواند جوهر برخوردار 
علّـى  سـازوکار  هاى  از 

مورد نظر بنده باشد. 
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ــود، به عالم  ــتفاده کنیم و بگوییم، هرچه وجود مرکب تر می ش ــکیکی وجود یا دقیق تر ظهور اس تش
ــود به خدا نزدیک تر می شود. این از یک طرف، و از  ــود و هرچه وجود بسیط تر می  ش نزدیکتر می ش
ــتقل بالذات خالق است،  ــتیم که آن واجب الوجود و وجود محض و مس طرف دیگر قطعًا قائل هس

یعنی ضرورت بالذات دارد و بقیه موجودات ضرورت بالغیر دارند. 

 اینجا دو اشکال ایجاد مى شود. یکى اینکه مشکل ثنویت حل نشد و ثنویت باز 
هم به نحوى وجود دارد. اشکال دوم اینکه   مالصدرا مى  گوید: 

کل ما فى الکون وهم او خیاالو عکوس فى المرایا او ظالل. 
 شـما هـم همیـن را مى  گویید؟مالصـدرا در جمع بندى نهایـى اش از حکمت 
متعالیـه، دوئیت علت و معلول را رد مى  کند. فالسـفه صدرایى دوئیت بین واجب و 
ممکـن را هم رد مى  کنند. یکى از فالسـفه و عرفاى زنده معاصر مى  گوید: آنچه در 
دار وجود است وجوب است و سخن از امکان براى سرگرمى است و ما اساساً دو 

چیز نداریم.این معناى حقیقى وحدت وجود است. شما به این قائلید؟
ــکیکی وجود را مطرح کردم و بعد دنبال حل ثنویت در   من بحث اصالت وجود و مراتب تش
ــی و حکمت عملی بودم. برای خودم این مسئله حل شد، اما اوالً هیچگاه من  ــتی شناس مراتب هس
این اعتقاد را نداشتم که تمام موجودات عالم از یک سعه وجودی واحد بهره مند هستند، ما قائل به 
مراتب هستیم. ضمن اینکه در بحث خلقت به همین نکته اشاره کردیم. اتفاقًا یکی از نقدهایی که 
ــایر" وارد کردم این بود که رئالیسم انتقادی به این نکته توجه ندارد  من در کتابم و ترجمه کتاب"س
که خالق آن قوه کیست. یعنی اگر معتقد است، اشیاء اعم از طبیعی و اجتماعی واجد یک قوه هستند 
ــازوکار  های علّی، یک خالق و علت می  خواهد. ــازوکار  های علی در آنجا تعریف می  شود، آن س و س
ــت که آنها وارد این قضیه نمی شوند، اما من وارد می  شوم،  ــکالی که من آنجا وارد کردم این اس اش
ــد. بنده معتقدم،  ــخن به میان می  آورن ــطح از یک خدای غالب س ــد آنها هم بعضا در این س هرچن
ــن قابلیتها یکپارچگی را در عالم به تصویر  ــی که وجود دارد و ما می  توانیم با توجه به ای ــن قابلیت ای
بکشیم، خود نکته با اهمیتی است. آنچه جهان ما را یکپارچه می  کند، نمود و حادثه ها نیست، بلکه 
ــت که می  تواند جهان را یکپارچه کند و من دنبال  ــت. در آنجا گفتم، این جوهر اشیاس جوهر اشیاس
یکپارچگی در این عالم هستم. آن جوهر خودش نیاز به یک خالق دارد. بنا بر این در تفسیر بنده از 

نظر مالصدرا، بحث علت و معلول و خالق و مخلوق بحثی جا افتاده است. 

 یعنى علت و معلول بر اساس مبانى فالسفه و عرفا دو چیزند؟
. اصالً باید دو چیز باشند، اما دو چیز مغایر و مستقل از هم نیستند. به نظر می  رسد شما   کامالً
تنها به جدایی محض می اندیشید و عنایت به ارتباط در عین متفاوت بودن یا به عبارتی وحدت در 
ــتقل و وجود رابط استفاده می  کنند. وجود مستقل  عین کثرت ندارید. صدرائیان از مفهوم وجود مس
ــه با  ــتگی به غیر ندارد و در مقایس ــت که از هیچ جهتی( ذات، صفت و فعل) هیچ وابس واقعیتی اس
وجود رابطی که واقعیتی فی نفسه لغیره است (قائلین به اصالت ماهیت)، وجود رابط فاقد جنبه فی 
نفسه است و فقط لغیره است. پس وجود رابط چیزی نیست جز همان خود ربط و وابستگی و قیام 
ــول عبودیت، درآمدی به نظام حکمت  ــول و اتحاد و عروض و امثال اینها (عبدالرس ــدور و حل و ص
صدرایی، جلد اول، ۲۰۲-۲۰۷) چگونه شما از این آرا که ترجیح می  دهد بدون نفی علّیت، در مرتبه 
ای به جای علّیت و جعل از مفهوم تشاّن و تجلی استفاده کند، استنباط می  کنید که علت و معلول 
دو چیز نیستند یا یک چیزند؟ به عبارت دیگر،   عدم مغایرت واقعیت علت و واقعیت معلول به معنای 
عینیت و یگانگی آنها نیست، به طوری که همان واقعیتی که مصداق مفهوم علت است، خود بعینه 
ــد یا دست کم شامل آن باشد، به نحوی که واقعیت معلول جزیی از  مصداق مفهوم معلول هم باش
ــت که معلول به جای اینکه مغایر واقعیت علّت باشد،  ــد. بلکه صرفًا به این معناس واقعیت علّت باش
ــت.( همان، ص۲۲۰) از سوی دیگر، نفی مطلق کثرت که در  ــأنی از همان خود واقعیت علّت اس ش
ــت و نفی  ــت به نفی مطلق ممکنات و معلوالت باز می  گردد، نفی حکم بدیهی اولی عقل اس حقیق

  افـروغ: وحـدت وجـود یـا 
وحـدت شـخصى وجـود بر 
پایـه اصالـت بخشـیدن به 
وجـود و نه ماهیـت، به این 
معنا که در هسـتى شناسى، 
یـک چیزى تمـام این عالم 
را از نبـات و جماد وانسـان 
به هـم پیوند مى  دهـد و آن 
همـان تفکر اصالـت الوجود 
مالصدرا است. در این تفکر 
و سـیر اسـتکمالى حرکـت 
جوهرى کـه مرتبط با همین 
اصالت وجود اسـت، انسان 
جایگاه ویـژه اى دارد. بنده 
کل گرایى توحیـدى خود را 
به این تفکـر احاله دادم که 
بى ارتبـاط با مفهوم اصالت 

وجود نیست.
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بدیهیات اولیه عقل جز سفسطه نیست.(همان) 

   اوال این که آقاى عبودیت مى  گویند معلول شـأنى از شئون علت است دقیقاً به 
معناى این اسـت که معلول جزئى یا حصه اى و یا مرتبه اى از علت است و چیزى 
غیر از علت نیسـت مانند امواج دریا که حقیقتشـان همان حقیقت دریا و آب است 
و چیزى جز دریا نیسـتند.و این به معناى انکار خالق و مخلوق و انکار خلق از عدم 
و انکار بسـیارى از ضروریات دیگر اسـت. و البته آقایان تحاشـى از انکار صریح 

کثرات و مخلوقات و ممکنات هم ندارند: 
"حق مشـهود اسـت و خلق موهوم... زیرا جز یکى بیش نیسـت و جز او عدم 

است."(مآثر آثار (گزیده آثار آیت اهللا حسن زاده)، 89/2)
"چون یک وجود هست و بود واجب و صمد، از ممکن این همه سخنان فسانه 

چیست؟" (مآثر آثار(گزیده آثار آیت اهللا حسن زاده)، 72/1)
ابـن عربى مى  گوید:"فالحضـره الوجودیه إنما هى حضره الخیال ثم تقسـم ما 
تراه من الصور إلى محسوس و متخیل و الکل متخیل وهذا ال قائل به إال من أشهد 

هذا المشهد... وال یقرب من هذا المشهد إال السوفسطائیه."(فتوحات 5/ 525)
 تصور می  کنم به حد کافی توضیح داده شد، جایگزینی تجلی و تشاّن به جای علّیت و جعل 
ــت. البته همان طور که عبودیت نیز یادآور می  شود،  ــتن علّت و معلول نیس به معنای یک چیز دانس
درک عمیق این نظریه دشوار است. به تعبیر وی، نظریه وجود رابط معلول و نتیجه آن، که وحدت 
شخصی وجود است، نه مستلزم انکار مخلوقات و ممکنات است به این معنا که آنها معدوم باشند یا 
به این معنا که هر شیئی واجب بالذات باشد یا به این معنا که ممکنات صرفًا اموری منتزع از وجود 
واجب بالذات باشند یا به این معنا که عین واجب بالذات یا جزء آن باشند و نه مستلزم این است که 
واجب بالذات در ممکنات حلول کرده باشد یا اینکه واجب بالذات به منزله روح باشد و ممکنات به 
منزله جسم او یا اینکه واجب بالذات همان کل جهان، یعنی مجموع ممکنات باشد، نه واقعیتی علی 
ــقوق، از دیدگاه  ــد. همه این ش حده یا اینکه واجب بالذات صرفًا امری منتزع از وجود ممکنات باش
همه فالسفه مسلمان و بویژه از نظر صدرالمتألهین، عقالً باطل و شرعا کفر است.(همان، ص۲۰۰) 
ــط در نظام علّی و معلولی که می  تواند بحث ماهیت را به  ــه بنده در بحث قابلیت   های وجود راب البت

میان بکشد ابهاماتی دارم که انشاءاهللا با مطالعه و تحقیق بیشتر مرتفع خواهد شد. 

 ماهیـت که از نظر او اعتبار محض و وهم اسـت!در منظـر صدرا ما اصالً غیر از 
وجود چیزى نداریم. 

ــبت حکمیه و تصویر وجود مذکور است در ذهن. ماهیت، حکایت واقعیت   ماهیت همان نس
خارجی است و مرآت آن است و به تعبیر دیگر، واقعیت خارجی، در ذهن به صورت ماهیت نمایان 
ــه  ــود.(همان،ص۲۰۱-۲۲۸) بنابراین به هیچ وجه نباید آن را با وهم و اعتبار بی ریش و ظاهر می  ش
ــت. به تعبیر آیت اهللا جوادی آملی، ماهیت از معقوالت ثانی فلسفی است (تبیین براهین  یکی دانس
اثبات خدا،ص۲۲) و منشأ انتزاع بیرونی دارد. البته یکی از سئواالت من این است که به نظر می  رسد 
مالصدرا تا حدودی در بحث ماهیات و طبیعیات خوب وارد نشده! و من در پروژه خودبه دنبال یک 
ــه از ناثنویت گرایی اولیه آغاز کند و از طریق طبیعیات و موجودات و با یک نگرش  ــردم ک U می  گ
فرایندی و تکاملی به ناثنویت گرایی غایی ختم شود. به نظر می  رسد دغدغه اصلی مالصدرا، اثبات 
ــت و نامتناهی بودن ذات واجب و نیز نامحدود  ــق تعالی و به تعبیر آیت اهللا جوادی آملی صمدی ح
ــغول طبیعیات و ماهیات نیست. البته این  ــت و چندان دلمش بودن فیض الهی(همان، ص۱۵۴) اس
قول نهایی من نیست، این حدس خام و اولیه بنده و پرسشی برای تحقیقات من است. برای نمونه، 
ــد. به نظرم رئالیسم انتقادی شروع خوبی  ــم انتقادی از طبیعیات آغاز می  کند و به خدا می  رس رئالیس
ــروع خوبی دارد اما به خوبی وارد  ندارد، اما پایان خوبی دارد. برعکس به نظر من، تفکر صدرایی ش
ــازوکار  های تحول و تکامل به رغم اشارت نیکو به حرکت جوهری نمی شود و  بحث طبیعیات و س
ــادی عملی و اخالقی قابل توجه آن برای یک  ــت ما را قطع نظر از قابلیت   های انتق تا حدودی دس

 افـروغ: جایگزینی تجلی و 
تشاّن به جای علّیت و جعل 
ــتن  به معنای یک چیز دانس
ــت. البته  علّت و معلول نیس
همان طور که آقای عبودیت 
ــود، درک  ــادآور می  ش ــز ی نی
ــوار  ــن نظریه دش ــق ای عمی
ــت. به تعبیر وی، نظریه  اس
ــول و نتیجه  ــود رابط معل وج
ــخصی  ــدت ش ــه وح آن، ک
انکار  ــتلزم  وجود است، مس
مخلوقات و ممکنات نیست. 
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نگرش انتقادی در برخورد با حوادث و رخداد  های عالم می  بندد.

دلیلش این اسـت که مالصدرا قائل به ماهیت و وجود مخلوقات نیست 
و اصالت وجود یعنى عدمى بودن ماهیات. لذا به تعبیر مرحوم شـیخ هادى 
تهرانـى، فلسـفه در واقع انکار وجود خداسـت، زیـرا در نهایت خدایى را 
اثبـات مى  کند که عین وجود عالم اسـت نـه خالق عالم و بـه تعبیر نهایۀ 

الحکمۀ«هى (یعنى حقیقۀ الوجود) عین االعیان و حاق الواقع»!
 در باال به آن اشاره کردم،   ماهیت در اندیشه مالصدرا به هیچ وجه عدم نیست و حد 
وجود و نسبت حکمیه است. البته من به این پاسخ قانع نیستم و در حال تحقیق بیشتر در 
این خصوص هستم، اما در برابر انتساب وهم و عدم به ماهیت از سوی شما به مالصدرا، 
ــدت از ایشان دفاع می  کنم. به عالوهاینطور نیست که بنده خود را دربست در اختیار  به ش
ــت ها و شرح  های  ــه مالصدرا برداش ــم. همانطور که در باب اندیش یک تفکر قرار داده باش
ــتر، برداشت اولیه خود را دارم.همانطور که  متعددی وجود دارد، بنده هم برای تحقیق بیش
از رئالیسم انتقادی روی بسکار استفاده کرده ام، از تفکر اصالت وجودی مالصدرا هم بهره 
ــیر من از مالصدرا این است و اگر شما نقدی دارید باید به شرح من  ــرح و تفس برده ام. ش
ــت که علّیت در نگاه او امری کامالً  ــیر من از مالصدرا این اس از مالصدرا وارد کنید . تفس
جا افتاده است.   جالب است بدانید، خود علّیت به عنوان یک رابطه بال تردید و حاکم بر هر 
استداللی، مورد تایید آقای جوادی آملی به عنوان یک نوصدرایی است. ایشان خیلی جدی 
ــازش در این عالم بر پایه رابطه بین  ــی از س از علّیت دفاع می  کنند، بر این مبنا که بخش
ــیر است. به تعبیر ایشان، نظام علّی و معلولی نشانه صلح و آشتی  علت و معلول قابل تفس
هر موجودی با علل پیدایش و اسباب پرورش دهنده خود بوده و دلیل انس او با معالیل و 

آثار خود خواهد بود.(حماسه و عرفان، چاپ سوم، ص۲۱)

 یعنى شما مى  گویید حضرت آقاى جوادى آملى مى  گویند: علت معلول 
را خلق مى  کند؟
 به وجود می  آورد. 

 یعنـى از کتـم عدم به عرصـه وجود مى  آورد، یعنى نبوده و سـپس بود 
شده، یعنى ابتداى وجود داشته است؟

 بله، با همین صراحت و با ظرافت هایی در بحث حرکت جوهری.
 معنـاى به وجود آوردن این اسـت که اگر چیزى بـه وجود بیاید حادث 
اسـت. یعنى شـما فکر مى  کنید فلسـفه و مالصدرا و حضرت آقاى جوادى 
معتقدنـد عالم خلق شـده اسـت؟ یعنى در ابتـدا نبوده و بعداً ایجاد شـده 

است؟
 بله همین طور است.

 اینطور نیسـت، چون قدم عالم و ازلیت عالم که اجماعى فالسفه است 
مى  فهماند که خلق و آفرینش را قبول ندارند. 

ــی تفکیک می  کنند. در  ــد! اینها ضرورت ذاتی را از ضرورت منطق ــن طور نگویی  ای
ــی، می  گویند این به ذاتش بر می  گردد و تنها موجودی که می  تواند بهره مند  ــرورت ذات ض
از مفهومی به نام ضرورت بالذات باشد خداوند است و بقیه ضروری بالغیر هستند. به تعبیر 
ــتاد مطهری، ضرورت ذاتی این است که محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد  اس
ــرط خارجی خاصی باشد.(اصول فلسفه و روش  ــروط به ش به صورت مطلق، بی آنکه مش
رئالیسم،ص۹۳)  معنای ضروری بالغیر در مورد این عالم یعنی قطعًا عدمی بوده است. بنده 

دکتـر افـروغ: وحدت وجـود یا 
وحدت شـخصى وجود بـر پایه 
اصالـت بخشـیدن بـه وجـود و 
نـه ماهیت، بـه این معنـا که در 
هسـتى شناسـى، یـک چیـزى 
تمام این عالم را از نبات و جماد 
وانسـان به هم پیونـد مى  دهد و 
آن همـان تفکر اصالـت الوجود 
مالصـدرا اسـت. در این تفکر و 
سیر اسـتکمالى حرکت جوهرى 
که مرتبط با همین اصالت وجود 
اسـت، انسـان جایگاه ویژه اى 
دارد. بنـده کل گرایـى توحیدى 
خود را به ایـن تفکر احاله دادم 
که بى ارتباط بـا مفهوم اصالت 

وجود نیست.
سمات: مالصدرا مى  گوید: 

کل ما فى الکون وهم او خیال
او عکوس فى المرایا او ظالل. 

 شـما هـم همیـن را مى  گویید؟ 
مالصـدرا در جمع بنـدى نهایى 
اش از حکمـت متعالیـه، دوئیت 
رد مى  کنـد.  علـت و معلـول را 
فالسـفه صدرایـى دوئیـت بین 
واجب و ممکن را هم رد مى  کنند. 
یکـى از فالسـفه و عرفاى زنده 
معاصـر مى  گویـد: آنچـه در دار 
وجـود اسـت وجـوب اسـت و 
سـخن از امکان براى سرگرمى 
است و ما اساساً دو چیز نداریم.
این معناى حقیقى وحدت وجود 

است. شما به این قائلید؟
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شخصًا معتقدم که عدمی بوده و خداوند اشیا را از عدم خلق کرده است. 

 در هر صورت حکمت متعالیه قائل به غیر نیست ( غیرتش غیر در 
جهان نگذاشـت) تا نوبت به بحث از ضرورت بالذات و ضرورت بالغیر 
برسـد. خلق از عدم را هـم تقریباً هیچ فیلسـوفى نمى گوید! خصوصاً 
مالصـدرا که اصًال قائل به این نیسـت. یکى از وجـوه تمایز جدى بین 
فالسـفه با متکلمان الهى این اسـت که متکلم قائل به خلق از عدم (ال 

من شئ) است ولى فیلسوف قائل به خلق از عدم نیست. 
 این شرح شماست. 

 این تصریح فالسـفه است. آنان خلق از عدم را که متکلمین الهى 
قائلند به سخره مى  گیرند و محال مى  دانند. 

 من اگر مواردى آوردم که فیلسوفان خلق از عدم را گفته باشند چه؟
 اگر شـما آوردید، ما مرید و دست بوس همه فالسفه مى  شویم، به 
شـرطى که بازى با الفاظ نباشـد. چون آقایان فالسفه با الفاظ خلق از 
عـدم بازى مى  کنند. خلق از عدم چنان کـه در روایات هم آمده معناى 
خیلى واضحى دارد و به معناى خلق ال من شـىء اسـت. به تعبیر امیر 
المومنین علیه السالم "ال من اصول ازلیۀ"یعنى عالم از مواد اولیه نبوده 

که خدا عالم را از آن خلق کند ، بلکه نبوده و بود شده است. 
 پس کافى است من از کلمات فالسفه این را براى شما بیاورم که خداوند عالم 

را از هیچ خلق نموده است؟
 اگر این را بیاورید معنایش این است که فالسفه ما همگى متکلمان 

الهى بوده اند و ما دست آنها را مى  بوسیم. اما اگر نیاوردید چه؟
ــت اهللا جوادی آملی، ذیل  ــی  آورم. لطفًا به عبارات زیر توجه کنید: آی ــم م  چش
ــیای موجود و  ــند: اگر به اش ــان امکان و وجوب در خصوص اثبات خدا می  نویس بره
محقق در خارج و از جمله در طبیعت بنگریم، مشاهده می  نماییم که هستی یا نیستی 
ــاهد این ادعا، حدوث و فنای آنهاست، زیرا اگر هستی  ــت و ش برای آنها ضروری نیس
ــتی برای آنها  ــدم نمی یافتند و اگر نیس ــابقه یا الحقه ع ــرای آنها ضروری بود، س ب
ــدن چیزی که نبود یا از بین رفتن  ــدند....حادث ش ضروری بود، هرگز موجود نمی ش
ــیایی که ممکن الوجود باشند،  ــت که تنها در اش ــیئی که موجود بود، دو وصفی اس ش
یافت می  شود، البته این دو وصف، یعنی حدوث و فنا از جهت مفهوم، با مفهوم امکان 
ــت، هرچند که حدوث و فنا از اوصاف موجودات ممکن است، لیکن می  توان  مغایر اس
ممکنی را تصور کرد که حدوث زمانی نداشته یا از تغییرات و تحوالت زمانی مصونیت 
ــته باشد، نظیر فیض و فضل الهی که به مفاد « دائم الفضل علی البریه»، دائمی  داش
بوده و محدودیت زمانی ندارد یا مانند نفس انسانی که مجرد از ماده بوده و بر فرض 
ــت یا مانند وجه الهی که  ــت یا دوزخ، خالد و جاودان اس حدوث، از لحاظ بقا، در بهش
همواره دارای جاللت و کرامت است «و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام».(تبیین 

براهین اثبات خدا، ص۱۴۸-۱۴۷)
عالوه بر عبارت فوق به نقل قول زیر از کتاب درآمدی به نظام حکمت صدرایی، 
ــده صدرالمتألهین، نظریه  ــری توجه کنید: به عقی ــد اول، ذیل بحث حرکت جوه جل
حرکت جوهری مشکل[حدوث زمانی، ذاتی و دهری] را به نحوی حل می  کند که بر 
دیدگاه دینی نیز منطبق است. برای فهم رأی او در باب حدوث زمانی عالم، باید توجه 
، موجودات مجرد متعلق به صقع الهی اند نه متعلق به عالم.  کنیم که به عقیده او اوالً

افـروغ: عدم مغایـرت واقعیت علت 
و واقعیـت معلول به معنـاى عینیت 
و یگانگى آنها نیسـت، به طورى که 
همـان واقعیتى که مصـداق مفهوم 
علـت اسـت، خـود بعینـه مصـداق 
مفهوم معلول هم باشد یا دست کم 
شامل آن باشد، به نحوى که واقعیت 
معلول جزیى از واقعیت علّت باشـد. 
بلکـه صرفـاً بـه ایـن معناسـت که 
معلول به جاى اینکـه مغایر واقعیت 
علّـت باشـد، شـأنى از همـان خود 
واقعیت علّت اسـت. از سوى دیگر، 
نفـى مطلق کثرت کـه در حقیقت به 
نفى مطلـق ممکنـات و معلوالت باز 
مى  گردد، نفى حکم بدیهى اولى عقل 
اسـت و نفى بدیهیات اولیه عقل جز 

سفسطه نیست.
سـمات: این کـه گفته شـود معلول 
شأنى از شـئون علت است دقیقاً به 
معناى این اسـت که معلول جزئى یا 
حصـه اى و یا مرتبه اى از ذات علت 
اسـت و چیـزى غیر از علت نیسـت 
مانند امواج دریا که حقیقتشان همان 
حقیقت دریا و آب است و چیزى جز 
دریا نیسـتند. و این بـه معناى انکار 
خالق و مخلـوق و انکار خلق از عدم 
و انـکار بسـیارى از ضروریات دیگر 
است. و البته آقایان تحاشى از انکار 
صریح کثرات و مخلوقات و ممکنات 
هم ندارند و مى گویند:"حق مشهود 
اسـت و خلق موهوم... زیرا جز یکى 
بیش نیست و جز او عدم است."
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در نتیجه، واژه «عالم»، در متون دینی، فقط شامل موجودات جسمانی است، نه موجودات روحانی 
و مجرد. ثانیا آنچه حقیقتًا موجود است و محکوم به حدوث یا غیر حدوث است، تک تک موجودات 
عالم اند و کل عالم، به معنای مجموع موجودات مذکور، موجودی علی حده نیست تا دارای احکامی 
ــت نه حقیقی و حکم  ــد، به زبان دیگر، عالم یک کل اعتباری اس خاص غیر از احکام اجزائش باش
ــند، عالم هم حادث  ــت. پس اگر اجزاء آن حادث باش آن، از نظر حدوث یا قدم، حکم اجزاء آن اس
ــت. ثالثًا، طبق نظریه حرکت جوهری، هر موجود جسمانی ای عین سیالن و حرکت است و در  اس
عالم اجسام چیزی یافت نمی شود که در دو «آن» باقی باشد، اعم از جواهر آن یا اعراضش و رابعًا، 
حرکت و سیالن چیزی جز حدوث و زوال تدریجی و مستمر نیست. بر اساس این چهار مقدمه، باید 
گفت عالم و هرچه در آن است، آن به آن در حال حدوث اند، آن هم حدوث زمانی و در آن چیزی 
ــود که حادث نباشد، زیرا طبق مقدمه اول، کل عالم اجسام، حکمی جز حکم تک تک  یافت نمی ش
ــند، آن هم حادث است و، طبق مقدمه سوم  ــام ندارد، اگر آنها یا حتی برخی از آنها حادث باش اجس
ــت،  ــمی، در هر آنی، در حال حدوث اس ــتثنا تمام اجزاء عالم طبیعت، یعنی هر جس و چهارم، بی اس
کما اینکه در حال زوال هم هست، پس عالم و کل آنچه در آن هست حادث اند.(ص۳۸۵-۳۸۴).

 امیدوارم با این نقل قول   های صریح، مواضع شما نسبت به فالسفه از جمله فیلسوفان صدرایی 
نرم تر شود. فبشر عبادی الذین یستمعون القول...

ــت  ــت. در بحث علّیت، نظر من ممکن اس اما قطع نظر از این مطلب، بحث من بحث قوه اس
ــوفان بودم، اما ممکن است نظر  ــفه فرق کند. در بحث فوق، من در مقام دفاع از فیلس با نظر فالس
ــیء یا موضوع که می  تواند طبیعی  ــد. بحث من این است که هر ش ــخصی من چیز دیگری باش ش
ــطح زیرین و  ــد، قابلیتهایی دارد که می  تواند حوادثی را خلق کند. این قابلیت ها س یا اجتماعی باش
ــتعال باروت یا قدرت خاموش کردن آتش توسط آب  ــاهده واقعیت اند، مثل قدرت اش غیر قابل مش
ــدن دانه گندم. اینها برای اینکه قابلیت هایشان به فعلیت برسد نیاز به یک سری  یا قدرت بارور ش
ــًا علیت را به وجه بیرونی تعریف نمی کنم و این تفاوت تعریف من  عوامل بیرونی دارند. من اساس
ــتعداد درونی می  برم که  ــت. من علّیت را به آن قوه و اس ــفه اس با تعریف علت و معلول غالب فالس
ــب نگاه بنده، پیش بینی و تبیین با هم قرین  ــت. لذا حس فعلیت آن محتاج به عوامل متعددی اس
نیستند، یعنی شما می  توانید تبیین بکنید ولی پیش بینی نکنید. پیش بینی یعنی اتفاقی که می  افتد 
ــت و این شرایط اعدادی ممکن است فراهم بشوند یا نشوند.  ــرایط اعدادی اس و منوط به تحقق ش
به عالوه، نظر من این است که موضوع و قابلیت آن قوه ایجاد شده است. علت و معلول به خالق 
ــئوال کنید این قوه از عدم بوده یا نه، من  قوه و مخلوقی به نام قوه بر می  گردد. یعنی اگر از من س
می  گویم این قوه از عدم خلق شده و علت خداست و از عدم قوه را خلق کرده است. اما شما گفتید 

فالسفه ما این قول را باور ندارند. 
ــتند. به عالوه فیض علی  ــفه ما قائل به ازلیت عالم نیس ــما دلیل آوردیم که فالس و ما برای ش
الدوام خدا را که به آن اشاره شد فراموش نکنید. ظاهرًا که با نقل قول   های باالو حسب معیار  های 

شما، نباید در توحید استوار فالسفه اسالمی تردیدی باشد. 

 فیـض و خلق علـى الدوام معنایى جز همان قدم عالم ندارد. بر اسـاس مبانى 
برهانى قرآن و عترت، فیاض بودن به معناى خالق بودن از صفات فعل الهى است 
و نـه از صفـات ذات. و اما در مورد کدهایى کـه از حضرت آقاى جوادى نقل کردید 
باید عرض کنم که ایشان مجردات و ممکنات را به صقع ذات الهى راه مى دهند و 
به قدم و ازلیت آنها تصریح مى کنند و حدوث را به تک تک تغییرات عالم نسـبت 
مى دهنـد نه بـه کل و مجموعه حوادث و مجموعه حوادث را بـى نهایت و دائمى و 
قدیـم و ازلـى مى دانند که همه اینها همان عقیده قدم عالم اسـت. ایشـان نظریه 
متکلمیـن در باره حدوث عالم را بـه انحاى مختلف رد مى  کنند و بلکه عنوانى دارند 
تحت عبارت: "برهان حدوث و نقد تفکر کالمى درباره آن"!(آیت اهللا جوادى آملى 

، تسنیم، جلد 16 - صفحه608)

دکتر افـروغ: ماهیت در 
اندیشه مالصدرا به هیچ 
وجه عدم نیسـت و حد 
وجـود و نسـبت حکمیه 
اسـت. البته من به این 
پاسـخ قانع نیستم و در 
حـال تحقیق بیشـتر در 
این خصوص هستم، اما 
در برابر انتسـاب وهم و 
عدم به ماهیت از سوى 
شـما بـه مالصـدرا، به 
شـدت از ایشـان دفاع 
مى  کنم. به عالوه اینطور 
نیسـت که بنـده خود را 
دربسـت در اختیـار یک 

تفکر قرار داده باشم.
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بدون شـک متکلمین، تمام ما سـوى اهللا را به کل هویت آن حتى 
نفـس زمان را حادث مى دانندبه گونـه اى فراتر از حرکت جوهرى که 

فلسفه گوید،اما ایشان مى  گویند:
"عالم در محور عوارض و اوصاف متغیّر اسـت و هر متغیّرى نیز در 
محور تغیّرش حادث اسـت، بنابراین عالم در محور اعراض و عوارض 
و اوصاف حادث است نه در متن هویت خود."! (آیت اهللا جوادى آملى، 

تسنیم، جلد 16 -صفحه 610)
 و از اعتقاد فالسفه به قدم عالم چنین دفاع مى  کنند:

"تسلسـل اوصاِف حادث، چون تعاقبى اسـت و اجتمـاع در وجود 
نیست، محال نیست؛ یعنى ممکن است اصل جرم ازلى باشد و اوصاف 
آن که جسم و جرم بدون آنها نخواهد بود، به گونه نامتناهى و متعاقب 
نه مجتمع، یافت شـوند، پـس حدوْث متعلق به روبنـاى عالم طبیعت 
است نه زیربناى آن." (آیت اهللا جوادى آملى، تسنیم، جلد 16 -صفحه 

(614
بـاز تاکیـد مى  کنم که اعتقـاد به وجوب دوام فیـض الهى، حتى به 
اعتراف فالسـفه، مستلزم قدم عالم است، بلکه یکى از ادله ایشان بر 
قـدم عالم همین نظریه وجوب دوام فیض اسـت، بـا این حال باز هم 

ایشان در مقابله با مذهب متکلمین، واثبات قدم عالم مى گویند: 
"محققین شـریعت و آشـنایان با حکمت، فیـض خداوند را قدیم 
دانسـته و تعطیل محض را در هیچ فرضى جایز نمى دانند، و لیکن غیر 
محققیـن از اهل کالم از ادراك امتیاز ِقـَدم عالم و دوام فیض محروم 
مانده انـد و به همین دلیل به تعبیر شـیخ رئیس، در تالش براى اثبات 
حـدوث عالـم نیز نـاکام مانده و ناخـود آگاه به اثبات حـدوث خداوند 
پرداختـه اند؛ زیرا آنها حدوث عالم را به معناى تعطیل فیض دانسـته 
و از آن پس، ایجاد اّولین مخلوق را به اراده و مشـیت خداوند اسـتناد 
داده انـد، بـه این صورت کـه خداوند بعد از آن که هیـچ چیزى نبوده، 
اراده ایجاد اشـیاء را نمود."(آیت اهللا جـوادى آملى، رحیق مختوم جلد 

1-3صفحه 326)
باز هم در دفاع از عقیده فالسفه در مورد قدم عالم مى گویند:

"چاره اى جز استناد عالم به اراده ذاتى واجب نیست، و اراده ذاتى 
که غیر از اراده فعلى بوده و در بعضى از شواهد شرعى نیز مورد اشاره 
واقع شده است،گرچه از جهت مفهوم، مغایر با علم و قدرت و... است 
و لیکن از جهت مصداق، عین آنها و در نتیجه همانند آنها قدیم و ازلّى 
است؛... حدوث زمانى عالم به معناى تعطیل فیض نه تنها غیر مبرهن 
و باطل است بلکه تصور آن نیز مخدوش و ناروا و فرض آن غیر ممکن 
است..." (آیت اهللا جوادى آملى،رحیق مختوم جلد 1-3ْ - صفحه326)
آقـاى دکتـر، جـداى از ایـن بحث یک سـئوال این اسـت که چه 
ضرورتـى دارد مـا الزاماً اثبات عـدم ثنویت کنیم. بله، مـا یک ثنویت 
باطل داریم که مذموم و شـرك مسـلم اسـت و آن این است که خالق 
خیر و شر را جدا مى  دانند. اما متکلمین شیعه که قائل به ثنویت هستند، 
این را نمى گویند. آنها مى  گویند، اگر ما خالق را واحد احد بدانیم و کنه 
و حقیقـت مخلوق را جـداى از خالق بدانیم، اثبات یک ثنویت کرده ایم 
کـه هیچ اشـکالى هم ندارد و اصًال توحید واقعـى مبتنى بر این ثنویت 
است.در مخلوقات، ما مى  توانیم از جهاتى اثبات وحدت کنیم و بگوییم 
همـه مخلوق خدا و آیتى بر وجود خالقند. امـا از جهتى، بین مخلوقات 
هم اثبات ثنویت مى  کنیم: مثًال بین فرشته و آدم ثنویت است و هر یک 

 افـروغ: جالـب اسـت بدانیـد، خود 
علّیت به عنوان یک رابطه بال تردید 
و حاکم بر هر اسـتداللى، مورد تایید 
آقاى جـوادى آملـى به عنـوان یک 
نوصدرایى است. ایشان خیلى جدى 
از علّیـت دفاع مى  کننـد، بر این مبنا 
که بخشـى از سـازش در این عالم 
بـر پایـه رابطه بیـن علـت و معلول 
قابل تفسیر اسـت. به تعبیر ایشان، 
نظام علّـى و معلولى نشـانه صلح و 
آشـتى هر موجودى با علل پیدایش 
و اسـباب پرورش دهنـده خود بوده 
و دلیـل انس او بـا معالیل و آثار خود 

خواهد بود. 
سمات: یعنى شما مى  گویید حضرت 
آقاى جـوادى آملـى مى  گویند: علت 

معلول را خلق مى  کند؟
 افروغ: به وجود مى  آورد. 

سمات:  یعنى از کتم عدم به عرصه 
وجود مى  آورد، یعنى نبوده و سـپس 
بود شـده اسـت، یعنى ابتداى وجود 

داشته است؟
 افـروغ: بلـه، بـا همیـن صراحت و 
بـا ظرافت هایـى در بحـث حرکـت 

جوهرى.
سـمات: معناى به وجود آوردن این 
اسـت که اگر چیزى به وجـود بیاید 
حادث است. یعنى شما فکر مى  کنید 
صدراییـان  و  مالصـدرا  و  فلسـفه 
معتقدنـد عالـم خلق شـده اسـت؟ 
یعنـى در ابتدا نبـوده و بعـداً ایجاد 

شده است؟
 افروغ: بله همین طور است.

سـمات: اینطور نیسـت، چـون قدم 
عالـم و ازلیـت عالـم کـه اجماعـى 
فالسفه اسـت مى  فهماند که خلق و 

آفرینش و ایجاد را قبول ندارند. 
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ویژگى خاص خود را دارند. بین انسـان و جن ثنویت اسـت. بین 
همـه اینها با حیوانات ثنویت اسـت.در خود انسـان ها همین طور، 
بین حق و باطل ما ثنویت داریم. اساساً اصل همه دعوا  هاى تاریخ 
همین ثنویت است. در تاریخ بین حق و باطل دائما نزاع بوده است.
ثنویت بین شیطان و غیر شیطان؛ ثنویت بین موسى و فرعون و. . 
. سئوال این است که شما چه اصرارى بر نفى ثنویت دارید؟ نکته 
دیگـرى که اضافه مى  کنم این اسـت که اتفاقاً بر اسـاس مبانى و 
مبـادى مالصدرا و از حکمت متعالیه و نظریه وحدت وجود و از ابن 
عربـى که از ارکان اساسـى حکمت متعالیه اسـت ، انقالب و ظلم 
سـتیزى و اسـتکبار سـتیزى بیرون نمى آید! اصًال اینها تصریح به 

پلورالیزم مى  کنند. مولوى مى  گوید: 
چون که بى رنگى اسـیر رنگ شدـ  موسى اى با موسى اى در 

جنگ شد!
مى گوید: چون موسـى و فرعون اسیر رنگ و تعینات شدند با 
هـم جنگیدند، اگر به ذات خودشـان که هـر دو مرتبه اى از ذات و 

وجود خدا هستند بر مى  گشتند، چه دعوا و نزاعى داشتند؟
اتفاقاً بر اساس وحدت وجود است که شبسترى بت پرستى را 

عین دین مى  داند و مى  گوید: 
مسـلمان گر بدانستى که دین چیسـت ـ یقین کردى که دین 

در بت پرستى است! ! 
براسـاس وحدت وجود اسـت کـه ابن عربى دسـت به تأویل 
باطـل آیات قرآن زده و مى  گوید:موسـى به هارون تشـر زد که تو 
چرا مانع گوسـاله پرستى قوم من شدى؟! اینها داشتند مرتبه اى 
از ذات خـدا و جلـوه اى از جلـوات ذات خدا را عبـادت مى  کردند.
اصـًال از نظر هـر عاقلى، پلورالیزم مانع مبـارزه و انقالب و عدالت 
خواهى و استکبارسـتیزى اسـت. پلورالیزم یعنى اینکه بین حق و 
باطل فرقى نیسـت. بین امام حسین علیه السالم و یزید معاذ اهللا 
فرقى نیست. بین امام و پهلوى فرقى نیست و همه جلوه حق اند. 
خالصه آقاى دکتر! از این پلورالیزم انقالب و مبارزه و دفاع مقدس 

بیرون نمى آید!
ــئوال شما در عبارات فوق مستتر باشد،   تصور می  کنم جواب بخش اول س
لکن از باب تأکید به چند نکته در مورد عبارات شما اشاره می  کنم: اوالً با عبارت 
"قدم عالم" شما هم عقیده ام، به شرطی که منظور شما "قدم زمانی" نباشد، چون 
زمان خود مخلوق خداوند و متعلق به حیات جسمانی و مادی است و نباید آن را 
ظرف مستقلی فرض کرد که خدا در این ظرف، قدیم باشد و دست به خلقت بزند. 
به عبارت دیگر نباید فیض و خلقت خداوندی را محصور در حیات جسمانی کرد و 
حدوث را صرفًا زمانی دانست، و بر اساس نقل قول شما، حق با آیت اهللا جوادی 
آملی است که تقلیل حدوث به حدوث زمانی عالم را که به معنای تعطیلی فیض 
الهی است، از اساس باطل می  داند. ثانیًا در بخش اول عبارات خود، هیچ مستندی 
ارائه نکرده اید و فقط عبارت" برهان حدوث و نقد تفکر کالمی درباره آن " را قید 
کرده اید. ثالثًا همان گونه که به نقل از ایشان آوردم: " می  توان ممکنی را تصور 
ــته  ــته یا از تغییرات و تحوالت زمانی مصونیت داش ــرد که حدوث زمانی نداش ک
ــخن از ممکن غیر ضروری بالذات  ــاهده می  کنید که در اینجا نیز س ــد"، مش باش
ــت. اما در مورد بخش نهایی سؤال شما، ببینید، در بحث شما چند نکته وجود  اس
ــم، اوالً تعبیر«آیتی بر وجود خدا» همان  ــاره می  کن ــه به اختصار به آن اش دارد ک

 افـروغ: معناى ضـرورى بالغیر در مورد 
این عالم یعنى قطعاً عدمى بوده اسـت. 
بنده شـخصاً معتقدم که عدمـى بوده و 
خداوند اشیا را از عدم خلق کرده است. 
سـمات: حکمـت متعالیـه قائل بـه غیر 
نیست ( غیرتش غیر در جهان نگذاشت) 
تـا نوبت بـه بحث از ضـرورت بالذات و 
ضرورت بالغیر برسد. خلق از عدم را هم 
تقریباً هیچ فیلسوفى نمى گوید! خصوصاً 

مالصدرا که اصًال قائل به این نیست. 
 افروغ: این شرح شماست. 

سمات: این تصریح فالسفه است. آنان 
خلق از عـدم را که متکلمین الهى قائلند 

به سخره مى  گیرند و محال مى  دانند. 
دکتـر افروغ: من اگر مـواردى آوردم که 
فیلسـوفان خلق از عدم را گفته باشـند 

چه؟
سـمات:  اگـر شـما آوردید، مـا مرید و 
دسـت بوس همه فالسـفه مى  شویم، به 
شـرطى که بـازى با الفاظ نباشـد. چون 
آقایـان فالسـفه بـا الفاظ خلـق از عدم 
بـازى مى  کنند. خلق از عـدم چنانکه در 
روایـات هم آمده معنـاى خیلى واضحى 
دارد و به معناى خلق ال من شـىء است. 
به تعبیر امیر المومنین علیه السـالم "ال 
من اصـول ازلیۀ"یعنى عالم از مواد اولیه 
نبـوده که خـدا عالـم را از آن خلق کند ، 

بلکه نبوده و بود شده است. 
 افروغ: پس کافى اسـت مـن از کلمات 
فالسـفه ایـن را براى شـما بیـاورم که 
خداوند عالم را از هیچ خلق نموده است؟

سمات:  اگر این را بیاورید معنایش این 
است که فالسفه ما همگى متکلمان الهى 

بوده اند و ما دست آنها را مى  بوسیم.
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ــانه خدا بودن واقعیات است که مورد  تعبیر وجود رابط و تجلی و نش
تأکید حکمت متعالیه است. ثانیًا درست است است که بین فرشته و 
انسان تفاوتی وجود دارد، اما از ارتباط وجودی و شأنی آنها نیز نباید 
ــد. ظاهرًا شما یا اتصال محض می  بینید یا انفصال محض!  غافل ش
ــد؟  آیا نمی توان به رغم تفاوت، گونه ای ارتباط و پیوند نیز قائل ش
ــرت که به رغم توجه به تفاوت ها  ــی مثل وحدت در عین کث مفهوم
عنایت به وجوه مشترک و عناصر پیوند دهنده هم داشته باشد. بنده 
ــا یکپارچگی محض.  ــی محض مخالفم و هم ب ــم با ثنویت گرای ه
ــتوفایی  ــتقل و مس ــاره به پلورالیزم کرده اید که بحث مس ــًا اش ثالث
ــه بین پلورالیزم اجتماعی، معرفت  می  طلبد، اما همین قدر بگویم ک
شناختی و هستی شناختی تفاوت وجود دارد. البته تعجب می  کنم که 
ــما نگرش وحدت گرایانه عرفانی مولوی را کثرت گرایی  چگونه ش
ــرا حاوی یک نکته  ــل می  کنید. این نگرش یک گ ــزم تأوی و پلورالی
تربیتی و جوهری است که می  تواند در مواجهات ما با یکدیگر مورد 
ــت متعالیه حاوی هیچ  ــما مباحث حکم ــه قرار گیرد. به نظر ش توج
ــدن نیست؟ این همه تأکید بر خدا به  نکته اخالقی و معطوف به ش
ــت تربیتی مبنی بر تواضع  ــتقل و یگانه، هیچ دالل عنوان وجود مس
ــتکبر  ــانی در بر ندارد؟ آیا در درون همین فرعون مس و افتادگی انس
یک من واقعی متصل به خدا وجود ندارد که باید بیدارش کرد؟ چرا 
ــما تنها توجیه وضع موجود را از حکمت متعالیه استنباط می  کنید  ش
و از قابلیت   های انتقادی و اخالقی و معطوف به تکامل و تحول آن 
غافل می  شوید؟در ثانی چگونه کسی که حسب ناثنویت گرایی خود 
معتقد به ارتباط دین و سیاست و مدافع سیاست شریعت محور است 
ــت می  داند، قائل به تقابل حق و باطل و یا  ــریعت را روح سیاس و ش
ــت انسانی یا الهی با سیاست   های  به تعبیر امام قائل به تقابل سیاس
حیوانی و شیطانی نیست؟ اتفاقًا این تقابل ها تنها با تفکر معطوف به 

ناثنویت گرایی   های جهت دار قابل تفسیر و تأویل است.
ــاره می  کنم: نکته اول،  ــه عنوان تکمله بحث به چند نکته اش ب
بین ثنویت در آفرینش و ثنویت در اخالق تفاوت وجود دارد. ثنویت 
ــتند اما  ــر جدا هس ــش یعنی اینکه بگوییم، خالق خیر و ش در آفرین
ــر و اخالق خوب و  ثنویت اخالقی بر می  گردد به نزاع بین خیر و ش
ــی قائل به ثنویت در اخالق باشد  ــت کس اخالق بد ، لذا ممکن اس
ــود. نکته  ــد. این دو نباید خلط ش اما قائل به ثنویت در آفرینش نباش
دوم این است که من وقتی بحث ثنویت و ناثنویت را طرح می  کنم، 
می  خواهم بحث ارتباط این دو را طرح کنم. یعنی به هیچ وجه تقلیل 
ــورد نمی کنم. می  خواهم بگویم  ــه یا کل گرایانه متصلب برخ گرایان
بین دین و سیاست رابطه است نه اینکه دین همان سیاست است یا 
ــت است. اینها هر کدام قلمرو خودشان را دارند.  اخالق همان سیاس
من به دنبال یک ارتباط می  گردم. مسلم است که بین حکمت عملی 
ــت فرق  ــن دنیا و آخرت، بین اخالق و اقتصاد و سیاس ــری، بی و نظ
ــت، اما من به دنبال رابطه اینها با هم و دیدگاهی هستم که ربط  اس
ــر مبتنی بر ناثنویت گرایی  ــان دهد. پس من با تفک بین اینها را نش

خودبه دنبال نفی تقلیل گرایی و کل گرایی، هر دو هستم.

: در فـرض وحدت وجود و نفى ثنویت در آفرینش، 
دیگر ثنویت در اخالق بى معنا مى  شود زیرا وقتى فقط 
یـک موجود در عالم باشـد و به قـول آقایان لیس فى 
الـدار غیره دیار، خودش هم حق مى  شـود و هم باطل؛ 

هم کفر مى  شود و هم ایمان و .... 
ضمنا سـئوال این اسـت که آیا با دیـد یک متکلم 
و بـا نگاه کالمى و مخالفت با حکمت متعالیه و فلسـفه 
مالصدرا نمى شـود اینگونه ثنویت درسـت کرد؟ یعنى 
اگر من متکلم شـدم، الزاماً باید بگویم دین و سیاست 
از هر جهت یکى است یا یکى نیست و ضد هم هستند؟
 احسنت. اگر متکلم اینطور وارد شود، اجازه داده تا بحث  های 
ــفی طرح شود و موجب خوشحالی ماست.چون این سئوال یک  فلس
ــت و اگر متکلم به آن پاسخ دهد یعنی فیلسوفی  ــئوال فلسفی اس س

کرده است. 

 اینجـا یک بحث وجود دارد و آن اینکه آیا فلسـفه 
الزاماً مساوى باتعقل است؟

 نه. ما نگفتیم فلسفه مساوى تعقل است، فلسفه را با توجه به 
روش و موضوعش باید تعقل در کلیات و در باب وجود تعریف کرد. 
ــت. طبعًا  ــن روش آن عقلى و برهانى و موضوع آن وجود اس بنابرای

دایره تعقل وسیع تر از دایره تعقل فلسفى است.
 آیا اگر هر کسـى بحثـى در کلیات کرد، فیلسـوف 

مى  شود ؟
ــئوال فلسفى و عقلى است و مفهوم کلى  این سئوال، یک س

نیز یک مفهوم عقلى– فلسفى است.
 بله سئوال عقلى است اما فلسفه اعم از عقل است، 
اگر فعًال نخواسـته باشـیم بگوییم که شبه عقل و ضد 

عقل است. 
ــفه  ــما چه اصراری دارید بین عقل و فلس ــکال ندارد. ش  اش
ــیتی روی واژه فلسفه دارید، مانعی ندارد  جدایی بیندازید. اگر حساس
ــتفاده کنید. به  با پای بندی به ملزومات نگاه عقلی از واژه تعقل اس
عالوه، به این پرسش عقلی اگر متکلم هم پاسخ بدهد، پاسخ عقلی 
ــی ما دارد. اگر نحله کالمی  ــتگی به نحله کالم داده و آن وقت بس
ــیم یک پاسخ  ــد یعنی قائل به منبعی به نام عقل باش ما اصولی باش

می  دهیم و اگر نباشیم پاسخ دیگری می  دهیم. 

 بدون شـک تمـام متکلمین شـیعه قائـل به عقل 
هستند. 

ــکال ندارد. این یک پرسش عقلی است. اگر جواب بدهد   اش
ــی نداریم. در  ــت. ما که دعوای لفظ ــفی کرده اس کار عقلی و فلس
ــش هایی  ضمن اگر یک متکلم با روش عقلی به بحث وجود و پرس
از مبدأ، معاد و وحی بپردازد، طبعًا وارد فلسفه اولی شده و فیلسوفی 

کرده است.
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 امـا متکلمیـن قائلند که بین عقل و فلسـفه جدایى 
اسـت. زیرا نظریه وحدت وجـود و نفى ثنویت خالق و 
مخلوق که محورى ترین دسـتاورد فلسفه است، قطعاً 

بر خالف ضرورت عقل و شرع است. 
ــبت متباین  ــوم و خصوص مطلق و نس ــل بگویید عم  حداق
ــروض بگیرد و با رویکرد و  ــرار نکنید. یک متکلم اگر خدا را مف برق
ــتی نگیرد، خانه سست بنیانی احداث  ــفی با آن کش موضوعات فلس
کرده است. اگر یک متکلم به برهان حصولی و مفهوم ذهنی اعتماد 
نداشته باشد، به تعبیر امام صادق در گفت و گو با زندیقی که هشام 
ــدود خواهد شد و تکلیف به توحید  از آن خبر می  دهد، راه توحید مس
مرتفع خواهد بود (جوادی آملی، تبیین براهین اثبات خدا، ص۱۱۵).

ــبت ضد را برقرار نمی کنند.  ــتند متکلمانی که این نس در ضمن هس
من یک نکته جالب بگویم؛ همین حکمت متعالیه و مالصدرایی که 
ــتداد وجود را طرح می  کند، حسب  ــکیک و اش ــایل اصالت و تش مس
ــن امر نیازمند  ــن عربی ـ که ای ــرش از وحدت وجود اب ــان تأثی هم
تحقیق است ـ، وقتی بحث مدینه فاضله و ویژگی  های رییس مدینه 
ــود، در این عرصه به هیچ  فاضله و قواعد اداره حکومت طرح می  ش
ــفه و عرفان بسنده نمی کند و به تعبیر آیت اهللا جوادی  وجه به فلس
ــود. آنجا  ــا فقه اکبر وارد حوزه حکومت و والیت فقیه می  ش آملی ب
ــت است.  ــریعت روح سیاس ــریعت داریم و ش می  گوید: ما نیاز به ش
ــت. هم تفکر  من از هر حیث می  توانم بگویم امام وامدار مالصدراس
ــفی منتج به  ــد این تفکر فلس ــفی امام و هم اینکه اگر قرار باش فلس
ــت نه عرفان، بلکه  ــود، ابزار یک حکومت نه فلسفه اس حکومت ش
ــفی و  ــت و پای فقه به میان می  آید، البته نگرش فلس ــریعت اس ش
عرفانی در حکومت داری و حتی روش استنباط فقهی اثرگذار است.

 اگر مالصدرا چنین حرفى زده، در مقام یک فقیه و 
متکلم متشـرع ظاهر شـده و حرف او ربطى به حکمت 
متعالیـه و فلسـفه و اصالت وجود و تشـکیک در وجود 

ندارد. 
ــه نکنید و از مبانی و  ــما فقط به نتیجه بحث توج  ببینید؛ ش
ــب آن نگاه کل گرایانه توحیدی  ــوید. حس مقدمات بحث غافل نش
ــکیل می  دهیم و حسب  ــت که ما انقالب می  کنیم و حکومت تش اس
همان مبانی عقلی است که می  گوییم، تنها کسی که باید حکم براند 
ــود.  ــت و تنها قواعد الهی باید حاکم بش ــان و خدای اوس خالق انس
ــتیم و قانون ما در شریعت و فقه  ــتار حکومت قانونمند هس ما خواس
تعریف شده است. این در اندیشه   های مالصدراست، همان کسی که 
ــبت بی اعتقادی به خالق دادید. خود او می  گوید، تنها  شما به او نس
کسی که می  تواند حکم براند خالق اوست که بر انسان والیت دارد. 

 بسیار خوب؛ آیا فکر مى کنید کسى مثل عالمه حلى 
یا عالمه مجلسـى که متکلمانى ضد فلسـفه اند، چنین 
نگاهى به اینکه تنها خالق انسـان، حاکم و ولى اوست 
نداشـته اسـت؟ فکر مى  کنید ضد فیلسـوفان موجود و 

معاصر ما قائل به این نیسـتند که فقط خدا بر انسـان 
والیـت دارد و حـق حکومـت با اوسـت و بایـد قواعد 

حکومت او را از شریعتش استنباط کرد؟
 نه من منکر این نیستم، اما بحث ما نظریه پردازی و تئوریزه 
ــت. این آقایان  ــتداللی قضایاس ــردن قضایا و تدوین مقدمات اس ک

هیچگاه در مقام نظریه پرداز وارد این قضایا نشده اند. 

 ولى فرمایش شـما را همه فقهاى ما گفته اند؛ مثل 
مرحوم آیـت اهللا بروجردى که فقیه و مرجع تقلید ضد 
فلسـفه است. ایشان هم قائلند، حکم و حکومت از آن 
خداسـت که به پیامبر و امـام معصوم علیه احاله کرده 
اسـت و در غیبت امام معصوم علیه السـالم هم از آن 
فقیه جامع الشرایط است و او باید تابع شریعت باشد. 
 فقهای بیگانه از فلسفه از نتیجه آغاز می  کنند ولی من از مبنا 
آغاز کردم. من به دنبال ادله فلسفی و عقلی و کالمی آن می  گردم. 

فقهای بیگانه با فلسفه غالبًاوارد این ادله عقلی نمی شوند. 

 چطور نمى شوند؟
ــفى و عرفانى الزم را در اندیشه متکلمین  ــتوانه فلس  من پش
ــط و توحیدى  ــه کل گرایانه منبس ــرف نمى بینم، بلکه در اندیش ص
ــوف  ــوف متکلم و یک متکلم فیلس ــدرا به عنوان یک فیلس مالص
ــد، نمى توانم وارد الیه   هاى  ــم. اگر این الیه   هاى زیرین نباش مى  بین

بعدى شوم. 
 چـه اسـتدالل فلسـفى پشـت این نظر کـه حاکم 
اصلى خالق اسـت، وجود دارد که متکلمین ندارند ولى 
فالسفه دارند؟ مثال مرحوم مجلسى و بروجردى ندارند 
ولى مالصـدرا و ابن عربى که خالـق و مخلوق را یکى 

مى  دانند، دارند؟
ــحالم که با پرسش فلسفی به اهمیت فلسفه پی بردید،   خوش
ــرده اند، بفرمایید  ــن در این زمینه نظریه پردازی ک ــا اگر متکلمی ام
ــت و  ــرح کنید. ادله عقلی خود را که از جنس نظریه پردازی اس مط
ــتی شناسی  ــت بیاورید تا در هس حاوی صغری و کبری و نتیجه اس
نظری و عملی به من کمک کند. آقایانی که ارادتی به مباحث عقلی 

و فلسفی ندارند، کجا از در هستی شناسی عقلی وارد شده اند؟

 مگـر یـک عالم شـیعى مى  توانـد ارادت بـه عقل 
نداشـته باشـد؟من کارى به متکلمین اشـعرى و سنى 
ندارم. اصًال کسى که عقل را نفى کند شیعه نیست و از 

مدار تشیع خارج است. 
ــیعی هم کاری نداشته باشید.  لطف کنید و به اخباری گری ش
ــیع رشد خوبی داشته است،  ــفی در جهان تش ضمن آنکه تفکر فلس
ــفه  ــده بین اصولییون و قائلین به اجتهاد به روش اصولی و فالس بن
اشتراکات زیادی می  بینم اما اگر امثال عالمه مجلسی بحث مستوفا 
و به خصوصی در باب هستی شناسی و براهین آن، حکومت اسالمی 
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و ویژگی  های رهبر و ابزار  های حکومت دارند، لطف کنید مطرح کنید. 

    مـن واقعـاً هنوز نفهمیدم که حکمت متعالیـه چه چیزى را در باب 
حکومـت و سیاسـت و یـا والیت فقیه گفته کـه دیگران مثـًال فقها یا 
متکلمیـن نگفته اند. ضمن این که بسـیارى از علماى مجتهد به روش 

اصولى ضد حکمت متعالیه بوده اند. 
ــد حکمت متعالیه و نه مخالف برخى از آراء آن را  ــف کنید متکلم اصولى ض لط
ــى نام بردید، مباحث ایشان  ــما به طور خاص از مرحوم مجلس نام ببرید. در ضمن ش

را بیاورید. 
 متکلمان و فقهایى چون شـیخ مفید و شیخ طوسى و سید مرتضى 
و عالمـه حلـى و خواجه نصیر طوسـى و مالمحمد طاهـر مومن قمى و 
صاحب جواهر و شیخ انصارى و مى رزاى قمى (صاحب قوانین االصول) 
و شـیخ عبدالکریـم حائرى و آیت اهللا بروجـردى و دهها مورد دیگر از 
اسـاس با فلسـفه یونانى که حکمـت متعالیه هم منبعث از آن اسـت، 
مخالـف بوده اند. اگر فرضاً مرحوم مجلسـى هم این حرف را نداشـته 
باشـد ضررى به ادعاى من ندارد. ما مى  گوییم پشتوانه عقالنى انقالب 
تا این حد که شما مى  گویید را تمام فقها و متکلمین شیعه ضد فلسفه 
هم قائلند. کدام فقیه یا محدث شیعه را سراغ دارید که نگوید: عقل ما 
حکم مى  کند که خالق انسـان که آگاه به مقتضیات حیات انسان است 
باید شـارع باشد. در حالى که شما مى دانید در فلسفه یونان، سیاست 
مدن را که شـاخه اى از فلسـفه عملى مى  دانند، محصول اندیشه   هاى 

بشرى است و نه محصول وحى و یا شرع و انبیاء.
ــینایی است، ثانیًا چرا باید نقد ها و  ــوف س  اوالً خواجه نصیر که خود یک فیلس
تکمله   های مالصدرا بر آراء فیلسوفان گذشته را نادیده گرفت و نقد  های فرضی برخی 
ــما را به مالصدرا نسبت داد، آن هم  ــفه یونانی، به تعبیر ش متکلمان و فقیهان با فلس
فیلسوفی که با طرح حکمت متعالیه خود جز خدا درد دیگری ندارد؟در ضمن مستندات 
ــت ؟ و کدام فقیه و محدث همین ادله را که شارع  ضد صدرایی این بزرگواران کجاس

باید خالق انسان باشد را به والیت فقیه تسری می  دهد ؟

 تسـرى به والیت فقیه اینگونه اسـت که آن خداى خالق و شارع، 
اختیـار خود را به انبیـا داده و انبیا به امامان و امامان هم به فقیه جامع 

الشرایط داده اند. 
 این ادله که قائل شویم صرف تصور والیت فقیه موجب تصدیقش می  شود را 

در آرای فقها و محدثین به من نشان دهید. 

 فرض کنید اگر کسـى بگوید صرف تصور چیزى موجب تصدیقش 
نمى شود اما با ادله نقلى اثبات والیت فقیه کند چه مشکلى دارد؟

 برای من کفایت نمی کند، چون پذیرش ادله فقهی مسبوق به پذیرش مقدماتی 
است که آنها دیگر فقهی نیستند و برهانی اند.

 چطور؟!
 چون پشتوانه محکم عقلى ندارد. 

 تعبدیـات و نقلیـات ما قطعاً پشـتوانه عقلـى دارد، یعنى همین که 
عقل مى  گوید: خالق ما مصالح ما را بهتر از ما مى  داند پس باید شـارع 
و واضع قانون باشـد، این یک امر عقلى کلى اسـت. سـپس ما احکام 

سـمات: مـن واقعـاً هنوزنفهمیـدم 
کـه حکمت متعالیه چـه چیزى را در 
باب حکومت و سیاسـت و یا والیت 
فقیـه گفته که دیگران مثـًال فقها یا 
متکلمیـن نگفته اند. ضمـن این که 
بسـیارى از علماى مجتهد به روش 
اصولى ضد حکمت متعالیه بوده اند. 
 افروغ: لطف کنید متکلم اصولى ضد 
حکمت متعالیه و نه مخالف برخى از 
آراء آن را نـام ببرید. در ضمن شـما 
به طور خاص از مرحوم مجلسى نام 

بردید، مباحث ایشان را بیاورید. 
سـمات: متکلمـان و فقهایـى چون 
شـیخ مفید و شـیخ طوسـى و سید 
مرتضى و عالمه حلى و خواجه نصیر 
طوسى و مالمحمد طاهر مومن قمى 
و صاحـب جواهر و شـیخ انصارى و 
میـرزاى قمـى و شـیخ عبدالکریـم 
و  بروجـردى  اهللا  آیـت  و  حائـرى 
ده ها مورد دیگر از اسـاس با فلسفه 
یونانى که حکمت متعالیه هم منبعث 
از آن اسـت، مخالـف بـوده اند. اگر 
فرضاً مرحوم مجلسى هم این حرف 
را نداشته باشد ضررى به ادعاى من 

ندارد.
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فقهى را هر جا انتسابش به قرآن و سنت ثابت شود تعبداً مى  پذیریم. 
 اوالً خود این انتساب، یک بحث عقلی جوهرگرایانه است. ثانیًا اگر من بخواهم 
ــما پیش بیایم می  توانم بپرسم، پشتوانه نقلیات شما کجا عقلی  با روش نقل گرایانه ش
است؟چرا من باید حسب فقه گرایی شما به یک اصل عقلی توجه کنم؟ من باید طبق 
ــم. در ثانی بدون اثبات خدا، معاد و وحی و بحث در مورد  ــما دنبال نقل باش مبنای ش
ــانی ،چگونه بپذیریم که خدا مصالح ما را بهتر  ــتره اختیارات انس محدوده عقل و گس

تشخیص می  دهد؟

 این سئوال را من هم از شما مى  پرسم. شما از کجا مى گوییدتبیینات 
و نظرات مالصدرا عقلى است؟

ــفه اولی و موضوعات عقلی با روش برهانی و غیر نقلی و   همین که وارد فلس
ــود نظراتی عقلی به دست می  دهد که البته حکمت متعالیه او یک  غیر متعبدانه می  ش
شاهکار به شمار می  رود. ثانیًا اگر شما مالصدرا را به عنوان یک فیلسوف و یک عقل 

گرا نمی شناسید، پس دعوا سر چیست؟

 ما مالصدرا را قطعاً به عنوان یک فیلسـوف مى  شناسـیم اما فلسفه 
مسـاوى با عقالنیت نیست. نظریه وحدت وجود که عالیترین دستاورد 
حکمـت متعالیه اسـت و وجـود بى نهایـت را خداوند مى دانـد و باقى 
موجـودات را وهـم و خیـال و یا سـایه و یـا حصه و مرتبـه اى از ذات 

خداوند و از این گونه تعبیرات، ابداً عقالنى نیست.
ــخ دادم و اجازه دهید دوباره وارد آن نشویم.  ــما پاس ــئوال ش  در باال به این س
ــفه  ــتند. در ضمن بنده نمی گویم فلس گفتیم که ممکنات و ماهیات وهم و خیال نیس
ــت که در تعقل خود  ــت اما معتقدم مالصدرا یک متعقل جامع اس ــاوی تعقل اس مس
ــت و عالم را  ــت. چون قائل به ناثنویت و کل گرایی توحیدی اس ــته اس جامعیتی داش

منظومه ای می بیند. 

دقیقاً به دلیل ناثنویتش غیر عقالنى است. چون بین خالق و مخلوق 
جدایى نمى بیند و اساساً قائل به خلقت و مخلوقات نیست. 

 اگر دلیل شما این است که مالصدرا بین خالق و مخلوق تفاوت نمی بیند، باید 
ــاره کردم. اگر  بگویم واقعًا تفاوت می بیند و در نقل قول   های باال به تفصیل به آن اش
فردی و نگرشی خود مدعی خالق و مخلوق می  شود و بحث خلقت از عدم را در مورد 
عالم مطرح می  کند، شما با چه توجیهی قول او را نمی پذیرید؟ شما تنها با ابزار فلسفه 

و برهان باید به مواجهه او بروید، اما چگونه؟ شما که قائل به فلسفه نیستید.

 عـرض کردم که تصریـح مى  کند:کل ما فى الکـون وهم او خیاالو 
عکوس فى المرایا او ظالل! 

ــئوال تکراری است و در پرسش   های قبلی به آن پاسخ دادم و مستندات  این س
ــق و مخلوق را ذکر  ــفه و تمایز بین خال ــورد خلق از عدم در کلمات فالس ــود در م خ
ــوی شما طبعًا مالصدرا باید آدم  ــتندات فوق از س کردم. بنابر این با فرض قبول مس

عاقلی باشد.

 بله. البته ممکن است در جایى هم سخن از دوگانگى گفته باشد و 
یا وحدت وجود را مثالً از وحدت موجود جدا کرده باشد، اما با دهها دلیل 
و شاهد مى  شود نشان داد که اوالً وحدت وجود و موجود یک چیز است 
و او و نیـز صدراییـان روزگار ما قائل بـه دو گانگى بین خالق و مخلوق 
نیسـتند و از این جهـت صوفى بحت اند. لذا جنـاب آقاى دکتر، خوب 

سـمات:  انقـالب کردن بـه مفهوم 
سـاقط کردن یـک رژیم وابسـته و 
فاسـد و ظالـم و غیـر مشـروع مثل 
رژیـم پهلـوى و نیز تـداوم آن هیچ 
مالزمه اى با مباحث فلسـفى ندارد، 
بلکـه از دل قـرآن و روایات و فقه و 
نهـج البالغـه و محـرم و عاشـوراء 
و .... بیـرون آمـده اسـت. وانگهـى 
اگر فرمایش شـما درسـت باشـد، 
بایـد مرحـوم عالمـه طباطبایى هم 
کـه صدرایى اسـت، به انـدازه امام 
انقالبـى مى  شـد. حال آن کـه موارد 
خـالف بسـیارى در زمـان خودمان 
داریم. مثال شـهید آیت اهللا سعیدى 
متأثـر از افـکار ضـد فلسـفى حوزه 
علمیـه مشـهد بـود و مـوارد متعدد 

دیگرى که وجود دارد. 
 افروغ: بین نگاه حادثه اى به انقالب 
و نگاه گفتمانى و اندیشـه اى به آن 
تفـاوت وجود دارد. اما دقت داشـته 
باشـید، در پس هر حادثه اجتماعى 
بزرگى، اندیشـه اى وجود دارد. ثانیاً 
بین اندیشـه انقالبى و انقالبى بودن 
یک رابطه این همانى برقرار نیست، 
ثالثاً مراجعه به کتاب وسـنت روش 
مى  خواهـد و از نظر روش شناسـى 
نمـى توان خالـى الذهن سـراغ آن 
رفـت. ایـن روش بایـد متناسـب و 
برخاسـته از یک نوع بینش باشـد. 
راجع به آن بینش باید مستقالً حرف 
بزنیم. آیا مى شـود خالـى الذهن به 
سـراغ روایات رفت و بـه آن بینش 

رسید؟
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است این عبارات را هم با دقت مالحظه بفرمایید:
"مقتضـاى برهان عقلى کـه در پایان تحریر کتاب 
حاضر آمده و نیز مشهود عارفان واصل مى  باشد، همانا 
اطـالق ذاتى آن وجود واحد اسـت که نامتناهى خواهد 
بود و هرگز وجود دیگرى در قبال وجود نامحدود فرض 
ندارد، گرچه عین ربط به واجب باشد، چون اگر چیزى 
سهمى از هسـتى داشته و اسناد وجود به او اسناد الى 
ما هو له باشـد و هیچ گونه تجّوزى (در اسـناد یا کلمه) 
در بین نباشد، الزم آن، تناهى هستى مطلق است، زیرا 
نامتناهـى هرگز اجازه تحقق غیر خود را نمى دهد...اگر 
چیزى در قبال خداوند موجود باشـد، هر چند وجودش 
عین ربط باشد، الزم مى  آید که خداونْد، هستى محدود 
باشـد؛ لیکن این تالى و الزم باطل اسـت، پس مقدم 
و ملـزوم هم ماننـد آن باطل خواهد بـود و بیان تالزم 
بین مقدم و تالى همان اسـت که نامتناهى مقابل ندارد 
و غیرمحدود جایى بـراى غیر خود نمى گذارد، هر چند 
آن غیْر عیـن ربط به او باشـد.(جوادى آملى، عبد اهللا، 

تحریر تمهید القواعد - ج 1 -صفحه 63)
ایشـان تصربح مى کنند کـه اعتقاد به وجود چیزى 
که غیر خداوند باشد، ولو اینکه آن چیز را موجود بالغیر 
دانسـته و خدا را موجد آن بدانیـم، با اعتقاد به وحدت 

شخصى وجود جور در نمى آید! چنان که مى  گویند:
"و اما تفسـیر حصر وجود در خدا به اینکه خداوند 
موجود بالذات اسـت و دیگران موجـود بالغیر و ُموِجد 
آنهـا خداوند اسـت، هرگز بـا وحدت شـخصى وجود 
هماهنـگ نیسـت." (جـوادى آملـى، عبـد اهللا، تحریر 

تمهید القواعد - ج 1 -صفحه 65).
"در عرفاْن، جهان نسبت به واجب تعالى نه وجود 
رابطـى دارد مانند عـرض و نه وجود رابـط دارد مانند 
حرف و اصرار صدرالمتألّهین(قدس سره) سودى ندارد، 
زیرا بر اساس وحدت شخصى وجود، تنها مصداقى که 
براى مفهوم وجود است، همانا واجب است که مستقل 
مى  باشـد و هرگز مصداق دیگرى براى او نیست؛ خواه 
نفسى، خواه رابطى و خواه رابط، زیرا تشکیک به ظهور 
در مظاهـِر وجود بازمى گردد نه به خود وجود." (جوادى 
آملـى، عبد اهللا، تحریر تمهیـد القواعد - ج 1 -صفحه 

(72
"[در عرفاْن] نه تنها بحث از امکان ماهوى حکمت 
مشـاء و اشـراق در میان نیسـت، بلکه از امکان فقرى 
حکمت متعالى هم سخنى به میان نمى آید، چون امکان 
فقرى عین وجود رابط است و چیزى که هیچ سهمى از 
وجود ندارد حتى به نحو ربِط محض به مسـتقل صرف، 
داراى امکان فقرى فلسـفى نیست، بلکه امکان فقرى 
عرفـان بـه معناى نمود محض و آیت صرف اسـت که 
هیـچ حّظى از بود و وجود ندارد... چنان که مجالى براى 
طرح سئوال درباره صادر دوم و سوم و... نخواهد بود... 
و هیچ چیزى ثانى خداوند نیسـت." (جوادى آملى، عبد 

اهللا، تحریر تمهید القواعد - ج 1 -صفحه 76)
"هیـچ موجـودى جز خداوند نیسـت و هـر چه جز 
وجه او همواره معدوم اسـت." (جوادى آملى، عبد اهللا، 

تحریر تمهید القواعد - ج 3 -صفحه 395)
"در قبـال آن اطـالق ذاتى و عدم تناهـى، مجالى 
بـراى تصـور صحیح هسـتى دیگـر اعـم از محدود و 
نامحـدود نخواهد بود." (جوادى آملى، عبد اهللا، تحریر 

تمهید القواعد - ج 3 -صفحه 397)
"عرفان که براى وجـود بیش از یک مصداق قائل 
نیسـت، از طرح مسـئله اشـتراك معنوى وجـود فارغ 
اسـت، زیرا بحث اشتراك متفّرع بر قبول چند مصداق 
اسـت." (جوادى آملى، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد 

- ج 3 -صفحه 310)
"اسـاس عرفـان بـر وحـدت شـخصى وجـود و 
کثرت زدایى از حریم آن اسـت؛ خواه بـه نحو تباین و 
خـواه به طور تشـکیک و خواه به سـبک وحدت وجود 
و کثـرت موجود... لذا همـان نقدى که بر کثرت تباینى 
وارد اسـت، بر کثرت تشـکیکى نیز وارد خواهد بود... 
مظاهـر واجـب متعددند؛ ولى هیچ یک از آنها سـهمى 
از «بـود» ندارنـد، چـون همه آنهـا «نمود» هسـتند... 
عرفا که بر تشـکیک نقـدى دارند، نه براى آن اسـت 
کـه به عمق آن پى نبرده اند، بلکه مصّب آن را درسـت 
یافتند که از حریم وجود خارج و از دریاى زالل هستى 
محض بیرون اسـت؛ یعنى تشـکیک در نمود است نه 
بود."(جوادى آملى، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد - ج 

1 -صفحه 40)
"بنابرایـن اگر عـارف واصـل... به خوبـى وحدت 
شـخصى وجود را که منحصـر به خداسـت مى  یابد... 
وحدت شـخصى وجـود که در عرفان مطرح اسـت به 
مراتـب عمیق تر از وحدت تشـکیکى آن اسـت که در 
حکمت متعالیه طرح مى  شود." (جوادى آملى، عبد اهللا، 

تحریر تمهید القواعد - ج 1 -صفحه 59)
ــد که در  ــازه ای در این عبارات باش ــور نمی کنم نکته ت  تص
ــد، بر گردیم به  ــذا اگر اجازه بدهی ــیم، ل ــورد آن بحثی نکرده باش م
بحث خودمان. من در اندیشه خودم دنبال ربطی می گشتم که بتواند 
ــبح هللا ما فی  ــم و تئوریزه کند. «یس ــه ای ما را محک ــگاه منظوم ن
ــماوات و ما فی االرض» را توجیه نظری کند. اینکه امانت خود  الس
ــمان و زمین و کوه دادیم و از قبول آن امتناع کردند، نشان  را به آس
ــت که همه موجودات را به هم ربط می دهد.  می  دهد که چیزی هس
ــمان و زمین هم شعور و قدرت انتخاب دارد. این نگاه  های  یعنی آس
ــواع دوآلیزم ها  ــتر در غرب می بینم. ان ــی بر ثنویت را من بیش مبتن
ــا آن نمی توانم کنار  ــت و ب ــت که مورد قبول من نیس در غرب هس
ــت؛ از خدا شروع و به خدا ختم می  شود.  بیایم. عالم یک منظومه اس
ــوم مطهری، ماهیت  ــون». یا به تعبیر مرح ــا الیه راجع ــا هللا و ان «ان
ــت در آفرینش را هیچگاه  ــوی اویی دارد. من ثنوی ــی و به س از اوی
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ــتم، اما ثنویت در اخالق را  قائل نیس
ــتی و  ــل بدی و خوبی یا زش چرا. مث
ــب آن نگاه منظومه  زیبایی. من حس
ــت که موظفم  ای معطوف به خیر اس
ــتی ها مقابله کنم  با دفع خار راه با زش
ــه در تفکر نا ثنویت گرای  و این ریش
ــت و  من دارد. وقتی عالم یکپارچه اس
ــی هم باید  خدایی دارد، حیات سیاس

یکپارچه و خدایی باشد. 

 این مقدار عدم ثنویتى 
کـه شـما دنبالش هسـتید 
و زیـر بـار وحـدت وجـود 
نمى رویـد و ثنویت اخالقى 
را و تقابل بین خیر و شر را 
هم قائلید، هیچ مالزمه اى و 
بلکه هیچ توافق و تناسـبى 
با حکمت متعالیه و فلسـفه 
نـدارد. این منظومـه واحد 
فکـرى با مراجعـه به آیات 
و روایـات و مبانى عقلى که 
اند،  متکلمین مطرح کـرده 
کامالً قابل دسـتیابى است. 
چـون بـا حکمـت متعالیه، 
اشـکاالتى که عرض کردم 

رخ مى نماید. 
 شما چرا قولی را به من نسبت 
ــخصی  ــد، بنده هم وحدت ش می  دهی
وجود را می  پذیرم و هم قائل به وجود 
ــتم و  ممکنات و وحدت در کثرت هس
ــی برای برون  ــکاری مبنای آن را راه
ــیاری از بن  ــی از بس ــر فعل رفت بش
ــی می  دانم. ــت   های نظری و عمل بس
ــئوال اولیه من را چگونه  ــما س اما ش
جواب می  دهید که دنبال یک قابلّیت 
علّی می  گشتم تا در ترکیب با عوامل 
ــل انقالب از  ــدادی بتوانم در تحلی اع
ــر در کل گرایی  ــتفاده کنم. اگ آن اس
توحیدی پیدا نکنم، در کجا پیدا کنم؟ 
ــک انقالب را  ــه قابلیت ی ــن اندیش ای
دارد، اما نیازمند عوامل بیرونی است. 
شما بگوییدآن عامل علّی را که منجر 

به انقالب شده را در کجا پیدا کنم؟

را  علّـى  عامـل  آن   

 افـروغ: آنجـا که پـاى جامعه و اختیار به میـان مى  آید، همه به گونـه اى به نگاه 
منظومه اى مالصدرا بر مى  گردد.

سـمات: جالب است بدانید فلسـفه و عرفان قائل به جبر اسـت!این را هم قبول 
ندارید؟

 افروغ: نه که قبول نداریم. 
سـمات: شبسترى مى  گوید: هر آن کس را که مذهب غیر جبر است ـ نبى فرمود 

کاو مانند گبر است!
 افروغ: من به آراء مالصدرا کار دارم که هم وجود کثیر را مى  گوید و پاى جامعه را 
وسط مى  کشد و هم بحث اختیار را مطرح مى  کند. با وجود کثیر، مفهوم مصلحت 
امـام را تبییـن مى  کنم و با مفهوم اختیار ، شـیوه مدیریتى امام را. ممکن اسـت 
بعضى آقایان جبر گرا باشند، اما بحث ما مالصدراست که مى  گوید: مختاریت در 

طبع انسان قرار داده شده و اضطرارى وجود او گشته است.
سمات:  فلسفه بنا بر قاعده"الشىء ما لم یجب لم یوجد" وبلکه با نفى مخلوقات 
و وهمى دانسـتن هـر چیزى غیر از ذات بـى نهایت خداوند، اساسـاً جز خداوند 

فاعلى در وجود قائل نیست. 
 افروغ: به کرات شما این را مطرح و من به آن پاسخ دادم. اوالً قاعده فوق بیانگر 
رابطه ضرورى بین علت و معلول اسـت و ربطى به جبرگرایى ندارد. ثانیاً شما در 
جایـى به نقـل از صدرائیان "مجـردات و ممکنات را به صقع ذات الهى" نسـبت 
دادید و قائل به "قدم و ازلیت" آنها شـدید. در یک جا از نظر شـما مالصدرا نقد 
مى  شـود، چون به موجودات، شـأنى همانند خدا مى  دهد و وجود و موجود را یکى 
مى  دانـد و در جـاى دیگر به دلیل بى اعتنایى به اختیـار و فاعلیت موجودات مورد 

انتقاد واقع مى  شود. دقت داشته باشید، این دو قابل جمع نیست.
سـمات:  مال صدرا مى  گویـد: «بدانکه نفـس، درما و دردیگر حیوانـات، درافعال 
وحرکاتش مضطّر و ناگزیراسـت ... و فعل اختیارى در واقع جز در واجب الوجود 
نه تحقق مى یابد و نه جایزاست، و غیر او از صاحب آن اختیار جز مضطر و مجبور 

ِدر صورت اختیارداران نیست.» 
مرحـوم عالمه طباطبایى مى  گویند: «در جهان خارج هیچ فعلى نیسـت مگر فعل 

خداوند سبحان...» 
حضرت آیت اهللا جوادى آملى مى  گویند: «براساس توحید افعالى تنها وجودى که 
براى انسان مى توان لحاظ کرد، یک وجود مجازى است، ... زیرا حقیقتاً موضوعى 
بـه نام انسـان وجود ندارد کـه بخواهیم جبر یـا تفویض را از وى سـلب کنیم و 
اگر ثابت کنیم که انسـان موجودى اسـت که بهره اى از حقیقت وجود ندارد و در 
جایگاهى میان دو حالت جبر و تفویض واقع شده است، به مجاز سخن گفته ایم»

آیـت اهللا حسـن زاده مى  گوینـد: «فاعـل در هر موطن اوسـت و موثـرى جز وى 
نیست» و نیز: «هر فعلى در عالم صورت مى  گیرد فاعلش اوست» 

مولوى مى  گوید: قاتل امیر المؤمنین خداوند بود و ابن ملجم آلت حق بود که فرق 
امیرالمؤمنین علیه السالم را شکافت!

 افروغ: خوشحالم که از اظهارات شما قطع نظر از مبادى برهانى آن بوى جایگاه 
رفیع انسانى به مشام مى  رسد.
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مى  توانیـد در فقـه و اصـول و قـرآن و سـنت و عترت 
جستجو کنید. 

ــفی و عقلی؟ همین طور که نمی توان به   با کدام نگرش فلس
دست آورد! 

 با همین متد استنباطى که در اصول فقه داریم. 
ــفی می  توان از دل فقه و اصول و   با کدام روش عقلی و فلس

آیات و روایات، انقالب بیرون کشید؟

بخـش عمده اصـول فقـه مبتنى بر عرف و سـیره 
عقالسـت. با این روش سراغ کتاب و سنت بروید و از 

دل اینها انقالب را بیرون بکشید. 
 ابتدا باید کتاب و سنت را اثبات کرد و بعد وارد آن شد. حتی 
استنباط انقالب از دل کتاب و سنت نیاز به یک نگاه فلسفی دارد. 

 بفرمایید نگاه عقلى. 
 بسیار خوب؛ اینها یک سری پرسش مستقل عقلی است. بنده 
ــخ مستقل خودم را در اندیشه مالصدرا یافتم. شما قائلید که  آن پاس
ــه فقها و متکلمین غیر فیلسوف یافت، درخواست  می  شود در اندیش
من از شما این است که اندیشه عقلی- فلسفی انقالب در آراء فقها 

و متکلمین را در اختیار بنده قرار دهید. 

 شـما اندیشـه عقلـى انقـالب را در آراء امـام یـا 
مالصدرا براى من بیاورید. 

 این اندیشه همان کل گرایی توحیدی منبعث از اصالت وجود 
است که در قسمت باالیی مصاحبه به آن اشاره کردم. این ناثنویت 
ــه تعبیر امام عالم  ــه اصالت ماهیت که ب ــی با تفکر معطوف ب گرای
ــفه، ص۵۵۶)  ــکل از متباینات بالذات می  داند (تقریرات فلس را متش
ــد. به عالوه خود امام نیز از مالصدرا به عنوان  امکان پذیر نمی باش
ــوف تأثیرگذار بر خود نام می  برند که به سند آن هم اشاره شد.  فیلس
عالوه بر آن شما را به نامه ایشان به گورباچف و حامل صدرایی این 

نامه ارجاع می  دهم. 

بـا همه اینها، جمع بندى من این اسـت که انقالب   
کردن به مفهوم ساقط کردن یک رژیم وابسته و فاسد 
و ظالـم و غیر مشـروع مثل رژیم  پهلـوى و نیز تداوم 
آن هیـچ مالزمه اى با مباحث فلسـفى نـدارد، بلکه از 
دل قـرآن و روایـات و فقـه و نهج البالغـه و محرم و 
عاشوراء و .... بیرون آمده است. وانگهى اگر فرمایش 
شما درسـت باشـد، باید مرحوم عالمه طباطبایى هم 
کـه صدرایى اسـت، به اندازه امام انقالبى مى  شـد که 
اساساً ایشـان هیچ میانه اى با انقالب نداشتند. همان 
طور که آقاى سـید جالل الدین آشتیانى هیچ میانه اى 
با انقالب نداشـت. اتفاقاً آقایانى که بیشـتر در فلسفه 
دسـت داشـتند، صبغه انقالبى آنها کمتـر از بقیه بوده 
اسـت. از آن طرف باید بگویید، کسـانى که مالصدرا و 

بلکه اساساً فلسـفه را قبول ندارند نمى توانند انقالبى 
باشـند و حـال آنکه مـوارد خـالف بسـیارى در زمان 
خودمان داریم. شـهید آیت اهللا سعیدى متأثر از افکار 
ضد فلسـفى حـوزه علمیه مشـهد بود و مـوارد متعدد 

دیگرى که وجود دارد. 
ــه   بله، بین نگاه حادثه ای به انقالب و نگاه گفتمانی و اندیش
ای به آن تفاوت وجود دارد. اما دقت داشته باشید، در پس هر حادثه 
ــه ای وجود دارد. ثانیًا بین اندیشه انقالبی و  اجتماعی بزرگی، اندیش
ــت، ثالثًا مراجعه به  ــی بودن یک رابطه این همانی برقرار نیس انقالب
ــی نمی توان  ــنت روش می  خواهد و از نظر روش شناس کتاب و س
ــب و برخاسته از  ــراغ آن رفت. این روش باید متناس خالی الذهن س
یک نوع بینش باشد. راجع به آن بینش باید مستقالً حرف بزنیم. آیا 
ــود خالی الذهن به سراغ روایات رفت و به آن بینش رسید؟ یا  می ش
ــا در فهم بهتر قرآن و نهج البالغه به  ــی اختیار کنیم ت نه، باید روش
ــفه  ــوم اینکه، با غور در تقریرات امام در فلس ما کمک کند. نکته س
ــی بر مالصدرا وارد می  کند و بنده در  ــم، خود امام نیز ایرادات می  بینی
ــده ام که امام به  ــاالری دینی مدعی ش ــاب احیاگری و مردم س کت
ــه   های صدرایی نیز اهتمام ورزیدند. برای مثال اظهار  ــط اندیش بس
ــت که آن ادراک  ــان یک عقل نظری اس می  دارند:گفته اند برای انس
ــت، و یک عقل عملی است که کار  های معقوله را عملی می  کند.  اس
ولی ما می  گوییم، در هر دو، عمل الزم است و عقل نظری به عقل 
عملی بر می  گردد، چنان که عقل عملی به عقل نظری بر می  گردد، 
ــت. آنچه در  ــت، عمل الزم اس و در نظری هم که درک و علم اس
ــده، غیر علم است، علم به مبدأ و معاد  قرآن از آن به ایمان تعبیر ش
ــت و گرنه ایمان شیطان می  بایست بهتر باشد  و غیر آنها، ایمان نیس
و حال آنکه کافر است، چون خدا می  فرماید، «و کان من الکافرین» 
ــفه، ص۳۴۱) یعنی ممکن است کسی نگاه صدرایی  (تقریرات فلس
داشته باشد اما آن انگیزه ها و ارتباطات عملی در او کمرنگ باشد یا 
ــد، از جمله مرجعیت  فاقد برخی ویژگی   های مورد نظر مالصدرا باش
ــان مرجع نبود. به عالوه  که مورد نظر مالصدرا هم بود، اماخود ایش
ظهور یک انقالب در کنار عامل علّی به عوامل اعدادی دیگر نیز نیاز 
ــاره شد. چرا شما عالمه را مثال می  زنید؟ بفرمایید  دارد که به آن اش
ــترها و ویژگی هایی  ــرایط و بس چرا خود مالصدرا قیام نکرد؟یک ش
مورد لزوم است. نباید کسی که یک تفکر انقالبی به دست می  دهد، 
ــه و روسیه تحت  خودش هم مبادرت به انقالب کند. انقالب فرانس
ــه هایی رخ داد که خود لزومًا اقدامی انقالبی نداشتند یا  تأثیر اندیش
رهبر انقالبی نبودند. حادثه ای به نام انقالب نیازمند دو عامل است: 
ــور نبود. عوامل  ــدادی. عوامل اعدادی ج ــل علّی و عوامل اع عوام
ــت که غالبًاجامعه شناسان به آن پرداخته  اعدادی همان عواملی اس
ــکاف بین توسعه سیاسی و اقتصادی  اند. می  توان گفت ظلم بود، ش
ــت، چون یک حادثه  ــکی نیس بود، بحران هویت بود و.... در اینها ش
معلول پیوند عوامل علّی و اندیشه ای متعدد و عوامل بیرونی است. 
آن عوامل بیرونی و قابلیت  های انضمامی در زمان عالمه و مالصدرا 

نبود. ضمنًا این آقایان هیچ کدام مرجع تقلید نبودند. 
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 عالمه که معاصر حضرت امام اسـت. ضمناً از نظر 
شما، انقالب از حکمت متعالیه برخاسته و نه از فقه. 

 عرض کردم پشتوانه فلسفی آن کل گرایی توحیدی است اما 
تحقق آن به عوامل بسیاری نیاز مند است ، در ضمن ابزار اداره نظام 
ــت. من از قول مالصدرا گفتم که شریعت روح  منبعث از آن فقه اس
ــت است؛ یعنی یک فقیه صدرایی می  تواند متولی یک انقالب  سیاس

شود. اینها هیچ کدام مرجع تقلید نبودند.

 مرحوم طباطبایى و شـهید مطهـرى فقیه نبودند؟ 
آقاى جوادى فقیه نیستند؟

ــه آیت اهللا جوادی آملی  ــت، بل  بحث بنده مرجعیت تقلید اس
ــه پردازان اصلی  ــان از نظری ــع تقلید با تفکر صدرایی اند، ایش مرج
ــالها فیلسوف  ــوند. امام پس از س ــوب می  ش ــائل انقالب محس مس
صدرایی بودن، تمرکز خود را معطوف اجتهاد و فقه کردند و البته در 
ــهود است.  ــان رد پای تفکر صدرایی مش اکثر موضع گیریها ی ایش
  آنجا که پای جامعه و اختیار به میان می  آید، همه به گونه ای به نگاه 

منظومه ای مالصدرا بر می  گردد.

 یعنى کسانى که نگاه صدرایى نداشتند، وقتى پاى 
اختیار وسـط مى  آمد آن را نفـى مى  کردند؟ اصالً جالب 
اسـت بدانید فلسفه و عرفان قائل به جبر است!این را 

هم قبول ندارید؟
 نه که قبول نداریم. در ضمن کجا بنده بحث اختیار گرایی را 

منحصر به مالصدرا کردم.

 شبسـترى مى  گوید:هر آن کـس را که مذهب غیر 
جبر است ـ نبى فرمود کاو مانند گبر است!

ــن به آراء مالصدرا کار دارم که هم وجود کثیر را می  گوید   م
و پای جامعه را وسط می  کشد و هم بحث اختیار را مطرح می  کند. با 
وجود کثیر، مفهوم مصلحت امام را تبیین می  کنم و با مفهوم اختیار 

، شیوه مدیریتی امام را. 

 چنـد نمونه و نقل قول در این باره که فلسـفه قائل 
به جبر است، بیاورم؟

ــت بعضی آقایان  ــدرا بیاورید. ممکن اس ــه در مورد مالص  بل
ــند، اما بحث ما مالصدراست که می  گوید، «فالمختاریه  جبر گرا باش
ــان قرار داده شده  مطبوعه فیه اضطراریه له»(مختاریت در طبع انس

و اضطراری وجود او گشته است) (تفسیرالقرآن الکریم، ص۱۸۱)

 فلسـفه بنا بر قاعده"الشىء ما لم یجب لم یوجد" 
وبلکه با نفى مخلوقات و وهمى دانستن  هر چیزى غیر 
از ذات بى نهایت خداوند، اساساً جز خداوند فاعلى در 

وجود قائل نیست. 
ــخ دادم. اوالً  ــن را مطرح و من به آن پاس ــما ای  به کرات ش
ــت و ربطی  قاعده فوق بیانگر رابطه ضروری بین علت و معلول اس
به جبرگرایی ندارد. ثانیًا شما در جایی به نقل از صدرائیان "مجردات 

ــد و قائل به "قدم و  ــبت دادی ــات را به صقع ذات الهی" نس و ممکن
ازلیت" آنها شدید. در یک جا از نظر شما مالصدرا نقد می  شود، چون 
ــد و وجود و موجود را یکی  ــأنی همانند خدا می  ده به موجودات، ش
ــه اختیار و فاعلیت  ــر به دلیل بی اعتنایی ب ــد و در جای دیگ می  دان
ــود. دقت داشته باشید، این دو قابل  موجودات مورد انتقاد واقع می  ش

جمع نیست.

 حکمـت متعالیـه مالصدرا بـا این تحلیـل عرفانى 
اى کـه شـما مى  گوییـد، کامـال پیوند دارد. مـال صدرا 
مى  گویـد: «بدانکـه نفـس، در مـا و در دیگرحیوانات، 
درافعـال وحرکاتـش مضطـّر و ناگزیراسـت، چـون 
افعـال وحرکاتش–ماننـد فعـل طبیعـت وحرکاتش–
تسخیرىاسـت، زیرا آن جز به حسـب اهداف و داعیه 
و سـبب هاى خارجـى نه تحقـق مى پذیـرد و نه پدید 
مى آید، پس نفس ما ماننـد طبیعت، درافعال وحرکات 
مسّخراسـت، ولى فرق بین آن دو این است که نفس 
به اهداف و داعیه و سـبب هایش آگاهى و شـعور دارد 
و طبیعت، به داعیه و سـبب ها آگاهى و شـعور ندارد، و 
فعل اختیـارى در واقع جز در واجـب الوجود نه تحقق 
مى یابد و نه جایز اسـت، و غیر او از صاحب آن اختیار 
جـز مضطر و مجبـور ِدر صورت اختیارداران نیسـت.» 
(ترجمـه اسـفار اربعه (سفرسـوم از حق بـه خلق) 1 

/3،ص 264-265.ورك: اسفار 6 / 312.) 
مرحـوم آقاى طباطبایى مى  گوید: «در جهان خارج 
هیـچ فعلى نیسـت مگر فعـل خداوند سـبحان، و این 
حقیقتـى اسـت که برهـان و ذوق هر دو بـر آن داللت 

دارد» (رسائل توحیدى ص 81)
آقاى جـوادى آملـى مى  گویند: «براسـاس توحید 
افعالـى کـه در مباحث عرفـان نظرى مطرح مى شـود 
و درعرفـان عملى مشـهود مى گردد، تنهـا وجودى که 
براى انسـان مى تـوان لحاظ کرد، یـک وجود مجازى 
اسـت، به گونه اى که (طبق معناى مجاز) اسـناد وجود 
به انسـان درحقیقت اسـناد وجود به چیزى اسـت که 
صاحب اصلى آن نیسـت، مثل نسبت دادن جریان آب 
به ناودان که گفته مى شـود: «ناودان جارىشد» باآنکه 
جریـان حقیقـى ازآب اسـت. بنابراین موجـود ممکن 
تصویـرى ازحقیقت وجود مطلق اسـت و وجود حقیقى 
درخـارج نـدارد وتنها نقـش وجودى انسـان حکایت 
صادق انها ازصاحب حقیقى تصویر، یعنى وجود مطلق 
خداوند سبحان است. حاال گردرباره موجودى که هیچ 
بهـره اى ازحقیقت وجود ندارد،گفته شـود: این موجود 
نه مجبوراسـت و نه مختار، درحقیقت سالبه به انتفاى 
موضوع است. زیرا حقیقتاً موضوعى به نام انسان وجود 
ندارد که بخواهیم جبر یا تفویض را ازوى سلب کنیم و 
اگر ثابت کنیم که انسان موجودى است که بهره اى از 
حقیقـت وجود نـدارد و در جایگاهى میان دوحالت جبر 

112

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



و تفویـض (افراط و تفریط) واقع شـده اسـت، به مجاز سـخن گفته ایم،چون جایگاه 
میانه را به موجودى نسـبت داده ایم که حقیقتاً مالک آن مقام نیست». (على بن موسى 

الرضاعلیهالسالم والفلسفۀ االلهیّۀ / 89-88.)
آقاى حسـن زاده مى  گویند: «فاعل در هر موطن اوسـت و موثرى جز وى نیسـت 
(خیر االثر در رد جبر و قدر، ص 199) و نیز: هر فعلى در عالم صورت مى  گیرد فاعلش 

اوست ( در محضر استاد حسن زاده آملى، ص 8) 
ــحالم که از اظهارات شما قطع نظر از مبادی برهانی آن بوی جایگاه رفیع انسانی     خوش
ــام می  رسد. اما این همان بحث   های قبلی و تقسیم وجود به وجود مستقل و وجود رابط  به مش
و تبعات توحید ذاتی، افعالی و صفاتی آن است. از دیدگاه وجود رابط معلول، می  توان گفت که 
ــتقل، علمی نیست جز علم او، قدرتی نیست جز قدرت او، حیاتی  ــت جز وجود مس وجودی نیس
ــت جز حیات او، بینایی ای نیست جز بینایی او، شنوایی ای نیست جز شنوایی او، فاعلیتی  نیس
ــت جز فعل او، حال یا در مرتبه  ــت جز اراده او، فعلی نیس ــت جز فاعلیت او، اراده ای نیس نیس
ــت( عبودیت، درآمدی  ــأن که همان مرتبه ممکنات و معلوالت اس ذات یا در مرتبه تجلی و ش
ــه نظام حکمت صدرایی، جلد اول، ص ۲۳۷). بحث جبر و اختیار هم در این مقال نمی گنجد  ب
ــان را زیر سئوال می  برد و اثر  ــت. این نگرش، مختار بودن مطلق انس و نیازمند وقت کافی اس
تربیتی خاص خود را داراست و سرکشی را از انسان متنبه دور می  کند. اینکه هر فعل و عملی 
ــت و اراده الهی متعین نمی شود، اما بنده در شگفتم که چگونه شما از این نگرش،  بدون خواس
بی اراده بودن انسان و مجبور بودن او را نتیجه می  گیرید. بنده چنین تفسیری ندارم و معتقدم 
انسانها حسب اختیار انتخاب می  کنند و این انتخاب ها و اعمال پیامد آن می  تواند حسب رابطه 
ــخگو کند. البته باید متوجه  ــان را در قیامت پاس ــته و انس علت و معلولی، آثار خود را در بر داش

محدودیت   های اختیارات و اراده ها و اعمال انسانی نیز بود.

 آقاى دکتر، در باره آن سئوالى که پرسیدید: آیا باید با یک بینش برویم سراغ قرآن 
و عترت یا نه باید گفت: اگرمى خواهید بفرمایید با یک اصول و متد استنباط باید سراغ 
قرآن و عترت برویم، قطعاً همین طور است و این متد استنباط در اصول فقه ما متجلى 
است. اصول فقه ما علمى است مرکب از مباحث عقلى و نیز بحث سیره عقال و پاره اى 
مباحث نقلى و نیز مباحث الفاظ. اما اگر مقصودتان این است که فراتر از اصول فقه، ما 
باید قبًال بینشـى را از جایى کسـب کنیم، قطعاً اینطور نیست. بحث این است که وحى 
مى  خواهـد به شـما بینش بدهد. البته خود وحى هم در خیلـى جاها تبیین عقالنى ارائه 
مى  کند. مثل اینکه طرف مى  رود خدمت امام معصوم از توحید مى  پرسـد و امام برایش 
اسـتدالل عقلى مى  آورد. اما اینکه ما قبالً بینش خود را از ارسـطو و افالطون وافلوطین 
و. . . بگیریم ، بعد برویم سراغ قرآن و عترت، این غلط است. این به تفسیر به رأى و 
تحمیل رأى بر وحى و نیز تاویل  هاى نابجا میانجامد، همان طور که در فلسفه و عرفان 

فراوان رخ داده است. 
 بحث این است که ما در ابتدا باید حسب یک معرفت شناسی یا روش شناسی دقیق، تکلیف خود 
ــی نظری و عملی معلوم کنیم و البته هم با گرته برداری صرف از فیلسوفان و هم با  ــتی شناس را با هس

تفسیر به رأی مخالفم و در مورد قابلیت   های فراوان عقلی وحی با شما هم عقیده ام.

 روش شناسى غیر از هستى شناسى است. 
   بله، اما نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. ما باید در خود این روش شناسی، تکلیف هستی 
شناسی را معلوم کنیم. باید در معرفت شناسی سئوال کنیم که آیا جهان تابع معرفت ماست یا خیر؟ بنده 
معتقدم تابع معرفت ما نیست و مستقل از آن است. ما انسان محورانه به عالم نمی نگریم و نگاه دکارتی 

نداریم. این نگاه معرفت شناسی بنده است . به عبارت دیگر، تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی.

 ولـى گفتیـم که ابن عربـى مى  گوید: "فالحضـرة الوجودیة هى حضـرة الخیال" یا 

 افروغ: ما باید در روش 
شناسـى، تکلیف هستى 
شناسـى را معلوم کنیم. 
باید در معرفت شناسى 
سئوال کنیم که آیا جهان 
ماسـت  معرفـت  تابـع 
یـا خیـر؟ بنـده معتقدم 
تابـع معرفت ما نیسـت 
و مسـتقل از آن اسـت. 
انسـان محورانه به  مـا 
عالـم نمى نگریم و نگاه 
ایـن  دکارتـى نداریـم. 
شناسـى  معرفت  نـگاه 
بنده اسـت . بـه عبارت 
هسـتى  تقـدم  دیگـر، 
معرفـت  بـر  شناسـى 

شناسى.
سـمات: ولى ابن عربى 
مى  گویـد: "فالحضـرة 
الوجودیـۀ هـى حضـرة 
مالصـدرا  الخیـال" یـا 
مى  گویـد : "کل مـا فى 
الکون وهم او خیال"
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مالصدرا مى  گوید : "کل ما فى الکون وهم او خیال"
ــز معتقدم مالصدرا قائل به تقدم  ــما بار دیگر این عبارت را تکرار کردید. بنده نی ش

هستی شناسی بر معرفت شناسی است.

 پس شـما بخشى از اساسـى ترین حرف   هاى حکمت متعالیه را قبول 
ندارید؟

ــتنباطی می  کنید. من تقریر خودم را می  گویم. بحث من این است که  چرا چنین اس
جهان مستقل از تبیین من نسبت به آن وجود دارد و به تبعات این سخن می اندیشم. بین 
متدولوژی و اپیستمولوژی هم تفاوت قائلم. من با این نگاه به دنبال روشهایی می  گردم که 

بتواند در کشف پیام و جوهر وحی به من کمک کند.

 تمام بحث همین جاست که این کار هیچ مالزمه اى با فلسفه ابن سینا 
و مالصدرا و اساساً فلسفه ندارد. 

ــخ عقلی بدهد حرفی ندارم. من در این بین  ــئواالت پاس  اگر یک متکلم به این س
ــه او را عالم بزرگی  ــم، علی رغم اینک ــینا نرفت ــراغ ابن س مالصدرا را انتخاب کردم و س
ــینا به ماهیت زیاد بها می  دهد و آن حلقه اتصال مورد نظر  ــاس کردم ابن س می  دانم. احس
ــاس کردم ناثنویت گرایی  ــب اصالت وجود، احس مرا تامین نمی کند. اما به رغم اینکه حس
ــردم وقتی پای ماهیت و ذات به  ــاس ک ــورد نظر را می  توانم در مالصدرا پیدا کنم، احس م
ــی از مصاحبه به آن  میان می  آید، مال صدرا هم به من کمک زیادی نمی کند که در بخش

پرداختم.
ــفی و عرفانی  ــلمات و مفروضات فلس ما خودمان هم گفته ایم که به رغم مبانی و مس
ــد. اما فرق است بین فقیه فیلسوف و عارف و  ــت یک فقیه باش حکومت، زمام آن باید دس
ــوف و عارف را برحکومت فقیه غیر  ــوف و غیر عارف. حکومت فقیه فیلس فقیه غیر فیلس
فیلسوف و غیر عارف ترجیح می  دهم، هرچند ابزار حکومت را نه فلسفه و نه عرفان، بلکه 

فقه می  دانم. 

 بعضى، وقتى مى  بینند ما در مجله خود فلسفه و عرفان را نقد مى  کنیم، 
مى  گویند انتقاد از فلسـفه و عرفان منجـر به نفى تفکر انقالبى و نگاه ظلم 
سـتیزى است. ما عرضمان این است که هیچ مالزمه اى بین تفکر فلسفى 
بـا تفکر انقالبـى به معناى مبارزه با ظلم نیسـت بلکه اتفاقـا مبانى اى در 
فلسـفه و عرفان و حکمت متعالیه مطرح است که نافى ظلم ستیزى است. 
منشـأ انقالب، فقه و شـریعت است. آن بخشـى که مباحث عقالنى دارد، 
عقلیات کالمى اسـت که متکلمین شـیعه نظیر شیخ مفید و شیخ طوسى و 
سید مرتضى و عالمه حلى مطرح کرده اند.این هیچ ربط و نسبتى با فلسفه 
متعـارف فعلى که ریشـه یونانى دارد و از افالطون و ارسـطو گرفته شـده 
است ندارد.اگر مالزمه اى بود، باید عموم فالسفه صدرایى و غیر صدرایى 

از انقالبیون تاریخ و مبارزین باشند که اتفاقاً بیشتر بر عکس است. 
ــخن از یک قابلیت می  گوییم،  ــه راعرض کنم؛ یکی اینکه، وقتی ما س ــن دو نکت  م
چنین نیست که همه کسانی که گرایش به این قابلیت دارند الزاما ملتزم به این قابلیت ها 
ــما  ــود دارد. نکته دوم اینکه، اگر ش ــردی و اجتماعی آنها هم نم ــع ف ــتند و در مواض هس
چنانکه فرمودید، بین روش کالمی خودتان با تفکرات اشعری گری و اخباری گری تمایز 
ــبی بزند . چون این برچسب ها متوجه ظاهر گرایی و بی  ــی نباید به شما برچس قائلید،کس
ــیع است که در قالب اشعری  ــنن و تش ــنت مطرود تاریخی تس توجهی به عقل و آن دو س
گری و اخباری گری جا افتاده و من هم تا به حال چنین انگی به شما نزده ام. اما نکته این 
ــت که مواضع افراد هم باید خودش را در جایی نشان بدهد. یعنی وقتی شما می  گویید  اس

سـمات: عمـوم فقهـاى شـیعه 
انقالبـى بودنـد ولـو نتوانسـتند 
حکومـت تشـکیل دهنـد. چـرا 
شـیخ  و  مفیـد  شـیخ  نگوییـم 
طوسـى و شـهید اول و ثانـى و 
انقالبى  حتى مرحـوم مجلسـى 
انـد؟ مرحـوم مجلسـى بـا یک 
زمان شناسى درست و مصلحت 
سـنجى بسـیار عمیق کـه جلوه 
اى دیگـر از انقالبى گـرى بود، 
موجبات بسـط و تثبیت نظرى و 
عملى تشـیع را در ایران فراهم 
آورد. و یا مگر میرزاى شـیرازى 
و شـهید شـیخ فضل اهللا نورى 

فیلسوف بودند؟ 
افروغ: من منکر نیستم؛ مى  گویم 
نمود مسـتمر آن را به من نشان 
دهیـد که تـا االن هم اسـتمرار 
داشـته باشـد. البته بـا تعریفى 
قـول  ایـن  بـودن،  انقالبـى  از 
کـه همه فقهـا انقالبـى بوده اند 
قـول گزافـى اسـت. مـن جمله 
اى دارم کـه: فقـط خداگرایـان 
کننـد.  روشـنفکرى  مى  تواننـد 
ملزوماتـى  روشـنفکرى  چـون 
دارد مثـل دفـاع از حقوق مردم، 
و بیـن حـق و نیاز مـردم رابطه 
اسـت. اما این نکته به این معنا 
نیست که الزاماً همه خداگرایان 
روشنفکرى کرده یا روشنفکرها 

خدا گرا بوده اند. 
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انقالب از لوازم منطقی تفکر صدرایی نیست و یک متکلم اصولی و 
ــته باشد، می  گویم خیلی  غیر اخباری هم می  تواند تفکر انقالبی داش

خوب، نمود مستمر آن را هم به من نشان دهید. 

   عموم فقهاى شـیعه انقالبى بودند ولو نتوانسـتند 
حکومت تشـکیل دهند.چرا نگوییم شـیخ مفید و شیخ 
طوسـى و شـهید اول و ثانى و حتى مرحوم مجلسـى 
انقالبـى انـد؟ مرحوم مجلسـى با یک زمان شناسـى 
درسـت و مصلحت سـنجى بسـیار عمیق که جلوه اى 
دیگر از انقالبى گرى بود، موجبات بسط و تثبیت نظرى 
و عملى تشیع را در ایران فراهم آورد. و یا مگر میرزاى 
شیرازى و شهید شیخ فضل اهللا نورى فیلسوف بودند؟ 
ــتمر آن را به من نشان  ــتم؛ می  گویم نمود مس  من منکر نیس
ــتمرار داشته باشد. البته با تعریفی از انقالبی  دهید که تا االن هم اس
ــت.  ــه فقها انقالبی بوده اند قول گزافی اس ــودن، این قول که هم ب
ــنفکری کنند.  من جمله ای دارم که: فقط خداگرایان می  توانند روش
ــنفکری ملزوماتی دارد مثل دفاع از  من ادله ای هم دارم. چون روش
ــت. وقتی پای حق و  حقوق مردم، و بین حق و نیاز مردم رابطه اس
ــط بیاید، پای ذات وسط می آید. وقتی پای ذات وسط  نیاز مردم وس
ــای ذات وغایت که پیش آمد، پای  ــط می  آید. پ آمد، پای غایت وس
ــبت است. پس  ــط می  آید. یعنی بین ذات و غایت و خدا نس خدا وس
ــنفکری کنند. اما این نکته  ــط خداگرایان می  توانند روش مفهومًا فق
ــنفکری کرده یا  ــت که الزامًا همه خداگرایان روش به این معنا نیس

روشنفکرها خدا گرا بوده اند. 

 باالخره على القاعده جز در موارد استثناء، نظر باید 
در عمل منعکس شود.

ــتگی به موضوع مورد بحث هم   در کل، بله. اما این نکته بس
ــن قابلیت مفهومی در تفکر صدرایی  ــت که ای دارد. معنایش این اس
وجود دارد که منجر به انقالب شود. این قابلیت مفهومی را قرار شد 
ــان دهید و پاسخ  های عقلی  ــما در تفکرات ضد فلسفی به ما نش ش
مرحوم مجلسی را به این سئواالت عقلی بیاورید و اال بخشی از این 
گفتگو ابتر و صرف ادعا خواهد بود. من امام را نشان دادم، شما هم 
ــب به برخی از فقیهان می  شود  ــان دهید که با فقه معهود منتس نش
ــه صرفًا ادعا کنید که  ــه انقالبی را تئوریزه کرد. نه اینک یک اندیش
قابل استنباط است ولی تئوریزه نشود. یعنی، مبانی، پیش فرض ها، 

گزاره ها و رابطه ها در نظمی منطقی و تئوریک معلوم باشند.

 بنـده معتقدم تنها از فقه اسـت که انقالبى گرى و 
ظلم سـتیزى استنباط مى  شود. شـما به قواعدى چون 
نفـى سـبیل و یا بـاب جهاد و امر به معـروف و نهى از 
منکر در فقه بنگرید. و اال فلسفه و عرفان قائل به جبر 

و وحدت وجود چه ربطى با مفاهیم انقالبى دارد؟ 
ــب فرمایش نظریه  ــالب که حس ــرای تبیین این انق ــما ب  ش
ــه بدهید. من از  ــک صبغه الهی دارد، یک نظری ــرداز و رهبرش، ی پ

ــما با یک نظریه  ــت دادم. ش ــت متعالیه یک نظریه به دس دل حکم
ــاس می  کنم شما با نظر بنده  جدید، این نظریه را رد کنید. بنده احس

مخالفتی ندارید، با مبادی بحث اشکال دارید. این طور است؟

 اگـر مقصودتـان ناثنویـت گرایى متخـذ از نظریه 
وحدت وجود بود که نتایج غلط مترتب بر آن را توضیح 

دادم.
ــی آن را تئوریزه کنید. در  ــه، اینطور ادعا نکنید. بحث عقل  ن

ضمن به تمام برداشت ها و پرسش   های شما پاسخ دادم.

 اگـر بحث فقهـى کنیم و بگوییم انقـالب و اجراى 
عدالـت و مبارزه با ظلـم از دل فقه بیرون مى  آید عقلى 

نیست؟
ــالً هم این بحث را کردیم، بلی به نظر من بیرون می  آید،   قب
ــاز انقالبی  ــت که زمینه س ــفی اس اما نیازمند یک پایه عقلی و فلس
ــتنباط فقهی  ــوی دیگر، با هر روش اس ــد. از س با این ویژگی ها باش
ــید. این استنتاج در گرو  هم نمی توان عدالت اجتماعی را بیرون کش
فلسفه اجتماعی فقیه و نوع نگاهش به جامعه است. همان امری که 
ــاره کردند و  امام در قالب احکام حکومتی و مصالح جامعه به آن اش
ــتند. به هر حال من آن نگرش  در نقد فقه معهود بیاناتی اظهار داش
ــه نقدهایی هم  ــدرا یافتم. به رغم اینک ــتر در مالص عقالنی را بیش
ــما می  گویید این نگرش عقالنی در جای دیگری هم یافت  دارم. ش

می  شود، بفرمایید تا استفاده کنیم.

 خیلى متشکر از فرصتى که در اختیار ما قرار دادید. 
 من هم متشکرم.

■

ــس از انجام به صورت  ــر یک نکته: این مصاحبه پ  تذک
حضوری برای جناب آقای دکتر افروغ ارسال شد تا اگر الزم می  دانند 
حذف و اضافاتی داشته باشند.ایشان با اضافه نمودن مطالبی مصاحبه 
ــی را پیرامون اضافات درج  ــه ما عودت دادند و ما نیز توضیحات را ب
ــان ارسال نمودیم. در این مرحله نیز آقای  کرده و مجددا برای ایش
ــد و مصاحبه را به ما  ــخ هایی به توضیحات ما ارائه کردن افروغ پاس
عودت دادند. در این مرحله علی رغم نکات متعددی که ما پیرامون 
اضافات ایشان داشتیم ترجیح دادیم برای پرهیز از یک تسلسل کش 

دار و طوالنی، رفت و برگشت را در همین جا متوقف نماییم.
                                               الحمد هللا رب العالمین
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اشاره
نشریه سـمات در ادامه عمل به وعده قبلى و 
آغازینش مبنى بـر برگزارى گفتگوها و مناظراتى 
صریـح پیرامـون موضوعـات فلسـفى و عرفانى 
این بار مناظره اى را بین دو تن از اسـاتید حوزه 
علمیه قم حجج اسـالم آقایان رمضانى و میالنى  
پیرامـون موضـوع وحدت وجـود و برخـى دیگر 
ازمسائل فلسفى و عرفانى ترتیب داد که متن آن 

در زیر از نظر گرامیتان مى  گذرد. 

ــم اهللا  ــیطان الرجیم. بس اسـتاد رمضانـى: اعوذ باهللا من الش
ــالم علی سید  الرحمن الرحیم. الحمد هللا رب العالمین و الصالة و الس
االنبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و 
ــهم  علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بنده هم به س
خودم از آقای نصیری و جناب آقای میالنی و دیگر سرورانی که وقت 
ــه دوستانه تشریف آوردند، تشکر می  کنم.  صرف کردند و به این جلس
ــد و در نهایت  ــته باش امیدوارم که مباحث روند طبیعی خودش را داش
ــن المهدی عجل اهللا تعالی فرجه  مورد رضایت خدا و حجة بن الحس

الشریف باشد. 
ــرض کنم این  ــم خدمتتان ع ــه من می  خواه ــه آغازینی ک نکت
ــت  ــن مباحث یا به تعبیری مناظرات، دو جور ممکن اس ــت که ای اس
ــد:یک نیت و هدف که  ــود و دو هدف و نیت درآن بوده باش برگزارش
ــت که ما  ــول ندارم و آن را ضد ارزش می  دانم، این اس ــن آن را قب م
ــت کنیم و در نتیجه یکی حاکم و  بخواهیم یک غالب و مغلوب درس
ــیطانی یا  ــری اهداف ش دیگری محکوم؛ بعد هم بر اثر همین یک س
رحمانی بر آن مترتب شود. فکر نمی کنم حضرت آقای میالنی دنبال 
این هدف بوده باشند و بنده هم بحمد اهللا تعالی چنین هدفی ندارم. 
ــنگری بوده  ــت که بحث واقعا مایه روش اما صورت دوم این اس
ــد. حقایقی روشن بشود و نکات مبهمی که وجود دارد به مرور و  باش
ــوده شود و تفاهم و نزدیکی و تقارب صورت بگیرد  کم کم باز و گش
و تعاند برطرف شود و تفاهم در نهایت به دست بیاید. من خودم نیتم 
این است و امیدوارم جناب آقای میالنی هم چنین نیتی داشته باشند. 
ــن و دو تا روحانی  ــت، دو برادر، دو موم ــد دو دوس اگر این طور باش
ــان  ــته ایم و مطالبی را مطرح می  کنیم. ایش باالخره در کنار هم نشس
ــودش را مطرح می  کند، بنده هم نظر خودم را مطرح می  کنم.  نظر خ
ــتدالل هایی هم صورت خواهد گرفت و نتیجه مطلوب  دست آخر اس

به دست خواهد آمد. این یک نکته.
ــفه و عرفان  ــت که در مباحث مربوط به فلس  نکته دوم این اس
ــت محوریت را به یکی از سه امر بدهیم:یکی  یا تصوف ما ممکن اس
ــفی باشد چه متون عرفانی و چه آیات  تمرکز بر متون، چه متون فلس
ــی  آورم و معنا می  کنم و حضرت آقای  ــد. من متنی را م و روایات باش
ــا می  کند. این یک  ــس دیگر متنی را می  آورد و معن ــی یا هر ک میالن
ــت که ما تمرکز کنیم  ــت. نحوه دیگر بحث این اس نحوه بحث هس

روی شخصیت ها و رجال مثال فالن مرجع تقلید چنان گفته یا چنان 
ــان دارای مقام ثبوت و اثبات چنین گفته و این گرایش از فالنی  انس
ــتند که در این طیف قرار دارند و ده نفر در  ــت؛ ده نفر مرجع هس اس
ــد. این هم یک  ــخصیت ها باش آن طیف قرار دارند؛ تمرکز بر روی ش
اقتضایی دارد که اگر بخواهیم بر این اساس پیش برویم باید طرفین 
ــند. و یکی دیگر اینکه اصال کاری به متن نداشته  بر آن پای بند باش
باشیم؛ کاری به شخصیت و رجال نداشته یاشیم؛ یک مساله اعتقادی 
را مطرح کنیم و آن مساله را از دیدگاه خودمان،حضرت آقای میالنی 
ــی قرار بدهیم و  از دیدگاه خودش و بنده از دیدگاه خودم مورد بررس
ــت یا  ــگاه هم نکنیم کی چی گفت و چه آیه ای در این زمینه هس ن
ــوف در این باره چیزی  ــت یا نیست. فالن فیلس ــت، روایتی هس نیس
گفته یا نگفته. این هم یک جور. من تقاضایم این است که ما از اول 
ــت. چون من  ــه روش مورد توجه اس تعیین کنیم کدام یک از این س
ــدم که در بعضی از مناظرات که حضرت آقای نصیری هم حضور  دی
ــتند با کسان دیگر ، یکی به طرف شخصیت کذایی می  رود و نام  داش
ــخصیت را مطرح کردید  او را می  برد و دیگری می  گوید چرا بحث ش
ــتفاده  ــخصیتی اس ــه خود طرف در جای دیگر باز از ش ــال ان ک و ح
ــرده. این ها را من می  گویم از اول ما معلوم کنیم که می  خواهیم بر  ک
ــخصیت ها بحث بکنیم یا نه؟ اگر نه ، هیچ کدام  ــاس محوریت ش اس
ــویم؛ اگر آری ، خوب همه وارد بشویم. خیلی از شخصیت ها  وارد نش
ــتند اما خوب ما  ــوت و اثبات فوق العاده دهن پر کن هس ــام ثب در مق
ــت را ندارند. در نتیجه نه این  ــم تخصص مربوطه در آن جه می  بینی
ــاس محوریت او وارد مباحث بشوند.  طرف و نه آن طرف نباید بر اس

این هم یک نکته.
ــد، درجات دارد. من  ــت که  معارف و عقای ــوم این اس  و نکته س
ــن را اعتقاد دارم نه تنها اعتقاد دارم بلکه با تمام وجود آن را لمس  ای
می  کنم و روایات و آیاتی هم در این زمینه هست؛ مثال راجع به مبدأ، 
ــول دین و معارف، درجه این  ــاد، عدل، امامت و راجع به بقیه اص مع
معارف یکی نیست، فهم ها در یک درجه نیست و این ایجاب می  کند 
ــری تفاوت هایی در این زمینه به وجود بیاید و این را ما االن  یک س
ــم. مؤدای آیات و روایات ما این  ــه عنوان یک قاعده و اصل بپذیری ب
ــی و خضر را مالحظه بفرمایید؛  ــت. مثال شما همین داستان موس اس
ــخصیت الهی دارای مقام آن چنانی می  بینیم در سه تا قضیه،  دو تا ش
ــا حضرت خضر در  ــالت خود ب ــی با آن مقام باالی رس حضرت موس
می  افتد و از دید او این ها همه منکر و خالف شرع است: کشتن یک 
ــتی بدون مبرر و بنا کردن دیوار  ــوراخ کردن کش نفر بدون مجوز، س
ــت که  در یک محیطی که آن طور بود بدون اجر، این ها چیزهایی اس
ــاله و  ــت. در همان دید و همان مس در دید ظاهر ما قابل تحلیل نیس
همان قضایا می  بینیم که از دید حضرت خضر سالم اهللا علیه همانی 
را که موسی منکر می  داند همان عین واقع و متن واقع است و خالف 
ــت؛ این را باید بپذیریم و قبول کنیم. بنا بر این ممکن  آن خالف اس
ــی منکر جلوه کند اما همان  ــت یک عقیده و یک نظر از دید کس اس
یک توجیه و توضیحی داشته باشد که با توجه به آن توجیه و توضیح 

یک چیز معقول و قابل دفاع باشد. 
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ــاله بعدی در این جا این است که من  مس
جدا معتقدم و هیچ کس را متهم نمی کنم. هم 
جناب آقای نصیری و هم جناب آقای میالنی 
ــوق العاده  ــوزی و درک ف ــاس یک دلس بر اس
نسبت به معارف اهل بیت عصمت و طهارت، 
دارند زحمت می  کشند و کار می  کنند و امیدوارم 
ــا را پاداش نیک  ــارک و تعالی این ه خدای تب
ــند. منتها معتقدم نیت خیر  بدهد و ماجور باش
ــت و سر جایش  و پاک و صاف یک حرف اس
محفوظ، اما این که گاهی بر اساس یک سری 
ابهامات و شبهه ها و اشکاالت که ممکن است 
مطرح باشد، این نیت خیر و پاک کافی نیست. 
بلکه باید چیز  های دیگری ضمیمه بشود که با 

توجه به آنها نتیجه مطلوب را بگیریم.
ــان عرض  ــی که خدمتت ــا این مقدمات  ب
ــمت اولم را به این  کردم حاال نکته پایانی قس
ــورت طرح می  کنم که من در مناظراتی که  ص
توسط حضرت آقای نصیری صورت گرفت و 
در جا  های دیگر توسط حضرت آقای میالنی، 
ــاعته یا دو  ــه یک س می  بینم که در یک جلس
ــاعته، بیست تا شبهه یا بیست محور سخن  س
ــر بخواهیم با  ــا را اگ ــدام از این ه ــر ک که ه
ــبهات را مطرح  ــویم و ش مقدمات آن وارد بش
ــاعت،  ــواب بدهیم ، حد اقل دو س ــم و ج کنی
ــودش اختصاص  ــتر وقت به خ ــر یا بیش کمت
ــندم.  ــد؛ من این روش را اصال نمی پس می  ده
ــا االن وارد که  ــای میالنی م ــال جناب آق مث
ــناختی که من دارم و در آثار  ــویم طبق ش بش
و جزوات ایشان من خوانده ام و مطالعه کرده 
ــت من رسیده یک سری اتهاماتی  ام و به دس
ــفه و عرفا ردیف خواهند فرمود؛  را علیه فالس
ــه ما بخواهیم این ها را جواب  بعد در یک جلس
بدهیم معقول و ممکن نیست؛ لذا پیشنهاد اول 
ــرت آقای میالنی!  ــت که حض و آخرم این اس
حضرت آقای نصیری! ما مثال مشخص کنیم 
ــاله  راجع به وحدت وجود بحث کنیم و در مس
ــر جای  ــویم و طرح نکنیم و س دیگر  وارد نش
ــه بگذاریم برای موضوعی دیگر.  خودش جلس
ــور فکر می  کنم مباحث زودتر به نتیجه  این ج
ــت تا اینکه ما ده تا  ــد و منطقی تر هس می  رس
ــبهه را یک ریز مطرح کنیم و به  ــت تا ش بیس
قول شما فهم خواننده و بیننده قضاوت بکند! 
ــت؟ معنایش  این جور معنایش می  دانید چیس
ــت که من و جناب عالی و جناب آقای  این اس

ــوزانیم تا دیگران به نتیجه  میالنی خود را بس
ــر این بگذاریم  ــند. من گفتم ما مبنا را ب برس
ــبهات و ابهامات و نکات منفی  که خودمان ش
ــن بشود؛ حاال  و مجهول جوابش برایمان روش
دیگران می  خواهند نتیجه بگیرند یا نگیرند، آن 
ــه بعد قرار دارد. این عرایض اول من تا  در رتب

بعدبرسیم به مطالب دیگر. 
اسـتاد میالنى: بسم اهللا الرحمن الرحیم 
الحمد هللا رب العالمین و صلی اهللا علی محمد 
و آله الطاهرین و لعنة اهللا علی اعدائهم اجمعین 
الی یوم الدین. بنده هم تشکر می  کنم از حناب 
ــایر دوستان بزرگواری که  آقای رمضانی و س
ــیدند و این برنامه را مهیا کردند و  زحمت کش
ــاء اهللا اجر همه با خود اهل بیت علیهم  ان ش
السالم باشد و عاملی باشد که ما هر چه زودتر 
ــی و برهانی و وحیانی  ــر به معارف عقل و بهت
ــیار از  ــت پیدا بکنیم. نکته ای که بنده بس دس
ــم آمد که  فرمایش جناب آقای رمضانی خوش
متاسفانه خیلی ها دنبال این مطلب نیستند این 
ــات را ما زیاد ادامه  بود که فرمودند: این جلس
ــه تا خالصه  ــی فرمودند ده جلس ــم. حت بدهی
ــنهادی  ــیم و این بهترین پیش به نتایجی برس
ــت که می  فرمایند و به هر جهت جلساتی  اس
ــارف برهانی مکتب  ــدن مع که برای واضح ش
ــت و هر چه بیشتر  ــد بهترین جلسات اس باش
ــاء اهللا که  ــت. ان ش ــه پیدا بکند بهتر اس ادام
ــیم آن طوری که مورد رضای اهل  موفق باش
ــت، این جلسات ادامه  ــالم اس بیت علیهم الس
ــهادی که به کالم بزرگان  پیدا بکند. اما استش
می  شود، دقیقا همان طور که فرمودند نباید به 
ــتفاده ها  ــوء اس خاطر بعضی جهات منفی و س
ــد ولی از آن طرف هم عقیده و قول بدون  باش
شخص ما نداریم. ممکن است بگوییم مکتب 
ــفه چنین می  گوید به دلیل این که مثال از  فلس
ــواهدی داریم و حضرت عالی هم  مالصدرا ش
ــت یعنی آن جهات  قطعا منظورتان همین اس

منفی شخصیت گرایی نباید اظهار بشود. 
ــارف درجات دارد  ــا راجع به  این که مع ام
ــا همین جور  ــت و قطع ــکلی در آن نیس مش
ــت. همه معتقدند که معارف درجات دارد؛  اس
ــت که آیا آن  ــا بحث روی مصادیق آن اس ام
ــیخ طوسی و  ــیخ مفید و ش درجات عالیه را ش
ــید مرتضی و خواجه نصیر طوسی و عالمه  س
حلی بهتر فهمیده اند یا مثال ابن عربی و جنید 

 رمضانـى: معـارف و عقایـد، 
درجات دارد. مـن این را اعتقاد 
دارم نه تنها اعتقاد دارم بلکه با 
تمام وجود آن را لمس مى  کنم و 
روایات و آیاتى هم در این زمینه 
هسـت؛ مثال راجع به مبدأ، معاد، 
عـدل، امامـت و راجـع بـه بقیه 
اصول دیـن و معارف، درجه این 
معـارف یکى نیسـت، فهم ها در 
یک درجه نیسـت و این ایجاب 
مى  کنـد یک سـرى تفاوت هایى 
در ایـن زمینـه به وجـود بیاید و 
ایـن را مـا االن به عنـوان یک 

قاعده و اصل بپذیریم.
معـارف  کـه  ایـن  میالنـى:   
آن  در  مشـکلى  دارد  درجـات 
نیسـت و قطعا همین جور است. 
همه معتقدند که معارف درجات 
دارد؛ اما بحث روى مصادیق آن 
اسـت که آیا آن درجات عالیه را 
شیخ مفید و شیخ طوسى و سید 
مرتضى و خواجه نصیر طوسى و 
عالمه حلـى بهتـر فهمیده اند یا 
مثـال ابن عربـى و جنید و حالج 
و فرض کنید مالصدرا یا کسـان 
دیگـر؟ بحـث بـر سـر مصداق 

است
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ــان دیگر؟ بحث بر سر مصداق  و حالج و فرض کنید مالصدرا یا کس
ــی و  ــن جهت هم با هم توافق داریم. قصه موس ــت و قطعا در ای اس
ــون آن دو، دو تا حجت  ــر هم البته به این مورد ربطی ندارد؛ چ خض
الهی بودند و اگر خدا حجتی را معین کرد پیغمبرش هم باید تسلیمش 
باشد نه اینکه ما بیاییم در بحث خودمان بگوییم همان طور که آنجا 
ــته باشیم  ــی یا چیزی داش تعبدی بوده، ما هم اینجا تعبدی روی کس
که قطعا منظور ایشان هم این نیست و قصه حضرت موسی و خضر 

هم خصوصیات خودش را دارد. 
اما این را هم که فرمودید ما از باب دلسوزی می  گوییم نیت   های 
آقایان خیلی خوب است ولی لوازم دیگر هم در کار است، قطعا همین 
ــت. ما هم اگر نیت خیر در شما سراغ نداشتیم به این کیفیت  طور اس
ــکی نیست که علمای  ــیدیم. ش ــما نمی رس و به این وضع خدمت ش
ــت و عقاید صحیح  ــیدن به خیر و برک ــیعه به هر جهت برای رس ش
ــت که متکلمین و  ــد مکتب را دنبال می  کنند ولی حرف این اس دارن
ــفه مطلب را مصداقا متوجه  ارباب عقاید مکتب وحی می  گویند:فالس
ــده اند و البته فالسفه هم هم همین طور طرف مقابل را می  گویند  نش
که خوب، باید معلوم شود. مطلبی هم که فرمودند در یک جلسه چند 
ــود خیلی خوب است ان شاء اهللا که خود ایشان هم  شبهه مطرح نش
ملتزم باشند و مطلب بسیار خوبی است. در عین حال من منتظرم که 
ــت دارند شروع  ــان مطلب را ادامه بدهند و از هر حرفی که دوس ایش
ــان هستیم و تشکر مجدد مخصوصا از ایشان و  بکنند، ما در خدمتش

سایر دوستان دارم.
رمضانى: خوب من دو نکته نسبت به فرمایشات اخیرتان عرض 
ــبت به  ــه می  دهم. االن حضرت عالی نس ــد عرایضم را ادام کنم بع
ــخصیت هایی مثل شیخ طوسی و سید مرتضی اسم بردید در برابر  ش
یک عده دیگر هم نام بردید. این همان نکته ای بود که من خدمتتان 
ــاس شخصیت محوری مباحث  عرض کردم که ما نمی خواهیم بر اس
ــخصیت ها کاری نداریم. یک اصل یا  ــا اصال به ش ــه بدهیم ی را ادام
ــتدالل   های مربوطه  یک فرع را از اصول و فروع مطرح می  کنیم، اس
ــودم تقدیم می  کنم. دیگر  ــما به نفع خودتان بنده هم به نفع خ را ش
شیخ طوسی و سید مرتضی در این زمینه چه فرمود و جنید چه گفت 
ــن زمینه ما دخالت ندهیم و  ــی الدین چه گفت، این ها را در ای و مح

مشخص کنیم کدام یک از این ها را ما می  خواهیم دنبال کنیم. 
ــما فرمودید حضرت موسی و خضر در این  مساله دیگر اینکه ش
ــخصیت و حجت الهی هستند و حسابشان با بقیه فرق  زمینه دو تا ش
ــد. من می  خواهم بگویم که حضرت آقای میالنی! این که این  می  کن
ــتند،تاکید  ــخصیت دو تا رجل الهی یا دو تا پیغمبر معصوم هس دو ش
ــت. اگر دو تا آدم معمولی یا دو تا غیر معصوم و  ــتر بر قضیه اس بیش
ــتیم بگوییم هر دو  ــتند می  توانس غیر حجت اختالف در معرفت داش
ــن که این ها دو تا حجت  ــان اما ای محکومند، هر دو بروند پی کارش
ــی مورد تایید  ــر حق تبارک و تعال ــان که از نظ ــد و دو تا انس الهی ان
هستند، با این که این طوری هست این طور اختالف در معرفت دارند 
و در مسائل و قضایا اختالف نظر برایشان پیش می  آید، این قضیه را 

بیشتر تاکید می  کند. 

ــرض کردم چون  ــی از آن را ع ــه عرایضی که بخش ــا در ادام ام
ــفی و عرفانی بچرخد عقیده  ــایل فلس مباحث می  خواهد در گرد مس
ــن دعوا گالیه دارم. هم از محی  ــودم را می  گویم.   من از طرفین ای خ
ــابه و دو پهلو و  ــا کلمات متش ــخاص عارف که ب ــن و دیگر اش الدی
ــخیف یک سری شبهاتی به وجود  ــیار س بلکه با کلمات به ظاهر بس
ــتاد  آورده و می  آورند. من از این ها واقعا گالیه دارم حتی در مورد اس
ــه جمله ای را که  ــن را خدمتتان عرض بکنم ک ــن زاده آملی ای حس
ــان به آن  ــان به نقل از ایش حضرت آقای نصیری در صحبت هایش
اشاره کردند که من تا کنون می  خواندم "ال تاخذه سنة و ال نوم" ولی 
ــه  ــنة و ال نوم". این خبرش در یک جلس االن می  گویم:"ال تاخذنی س
ای به من رسید و عده ای در باره آن موضع گرفتند و من می  دانستم 
ــتاد عرض کردم در فالن  ــان از این جمله چیست. خدمت اس مرادش
جلسه فالن آقا چنین مطلبی را مطرح کرد و شبهه ای خالصه مطرح 
ــما و نیت شما از این جمله چیست و  ــده است. من می  دانم نظر ش ش
ــا آقای من! چرا این  ــت که آقایان می  فهمند ام خالف آن چیزی اس
ــما می  آورید که در نتیجه عده ای به شک و شبهه بیفتند؟  جمله را ش
ــا عباراتی چند پهلو بیاوریم که عده ای اعتراض کنند و بعد ما    چرا م
ــان فرمود: مراد من از این جمله این بود  باید جواب بدهیم، چرا؟ ایش
ــانی را خواب فرا  که وقتی این بدن به خواب می  رود نفس ناطقه انس
نمی گیرد، یعنی این روح. مراد من از این که گفتم:"ال تاخذنی سنة و 
ــتم. یعنی این بدن و این  ال نوم" جنبه روح و جنبه نفس را توجه داش
ــت که قضیه خواب برایش رخ  ــس با توجه به تعلقش به بدن هس نف
ــدن به خواب می  رود در  ــد و اال جنبه روح همان موقعی که ب می  ده
دنیا و در ماوراء و در ملکوت سیر دارد و مشاهدات و مکاشفاتی دارد و 
خواب می  بیند؛ در آن موقع هم او به خواب نیست، این بدن به خواب 
ــت که بدن به خواب رفته  ــت؛ یعنی جنبه تعلقی نفسبه بدن هس اس
ــان عرض کردم:خوب این حرف بسیار خوبی  ــت. بعد من خدمتش اس
ــت و در برخی موارد ممکن است حتی همین هم مورد شبهه قرار  اس
ــما با  بگیرد و حتی همین را هم افراد قبول نکنند اما در عین حال ش
ــنة و ال نوم " در برابر آن  ــر می  آیید می  گویید: " ال تاخذنی س آن تعبی
جمله که درباره حق تعالی است که: " ال تاخذه سنة و ال نوم " که از 
اختصاصات حق تعالی قلمداد می  شود، خوب شبهه ایحاد می  کند. این 
ــما غیر از آن چیزی است که آقایان می  فهمند؛ حتی همین  هدف ش
هدف شما ممکن است مورد خدشه قرار بگیرد و آقایان قبول نکنند. 
ــکال ندارد قبول نکنند؛ این قبول نکردن یک حرف است، این که  اش
آن اتهام به شما وارد شود و آن حرف نامربوط و آن عقیده و برداشت 
ــود، حرف دیگری است که یقینا شما چنین  ــت و ناجور از آن بش زش

عقیده ای ندارید. 
ــدارم. گفتم ببینید!  ــن عقیده ای ن ــود یقینا من چنی ــان فرم ایش
ــت خودمان یک سری عبارت هایی می  آوریم که منشأ  خودمان به دس
ــود و بعد خودمان باید به آنها جواب بدهیم. این گالیه  ــبهه می  ش ش
ــی را در هر جایی به هر  ــت از این طرف. یعنی نباید هر حرف من اس
ــوش کنیم. ما باید مثل پیغمبر و  عبارتی مطرح کنیم و ذهن ها را مش
ــر االنبیاء امرنا ان  ــالم که"نحن معاش مثل ائمه معصومین علیهم الس
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ــد و قابل دفاع  نکلم الناس علی قدر عقولهم" ، مطالبمان معقول باش
ــکوک چند پهلو نداشته باشیم. روایت از امام صادق علیه  و حرف مش
السالم فرمود:"ما کلم رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله الناس علی قدر 
عقله قط"؛ خیلی عجیب است؛ یعنی حتی یک سخن ایشان به اندازه 
ــه اش با توجه به فهم مخاطب بود؛  ــل و فهم خودش نگفت، هم عق
از آن طرف فهم ها هم که مختلف و متفاوت است. خوب من در این 
جور موارد می  گویم: احتیاط بر ما ایجاب و الزام می  کند که مطالبمان 
ــبهه تر و کم پهلو تر و شفاف تر مطرح  ــته رفته تر و کم ش هر چه شس
ــود تا احیانا شبهه ای برای افراد به وجود نیاید تا بعد ما بیاییم این  ش

شبهات را حل کنیم. 
نقل می  کنند که یک زمانی شغال ها را می  گرفتند. دیدند روباهی 
ــغال ها را  ــو چرا در می  روی، ش ــه او گفتند ت ــی  رود. ب ــم دارد در م ه
می  گیرند؟ گفت:تا ثابت کنم من روباهم و شغال نیستم، پوستم کنده 
ــت. حاال ما چرا حرفی بزنیم که مایه اتهامی بشود، بعد یک  ــده اس ش
عده بیایند جواب بدهند. این گالیه ای است که من از سروران خودم 
ــم و آنها را تکریم می  کنم و  ــا همه احترامی که برای آنها قائل دارم ب

بزرگ می  شمارم ، اما امیدوارم گالیه این شاگرد را بپذیرند. 
  اما گالیه ای که من از این طرف دارم این است که به برداشت -

ــطحی و ظاهری تعابیر آقایان دل خوش می  کنند و بر اساس   های س
ــد و قبول یا مردود  ــاس همان تایی ــان تصمیم می  گیرند و بر اس هم
ــت. بیایید از  ــالم می  کنند؛ من می  گویم این هم خالف احتیاط اس اع
ــحاق بن یعقوب  ــکری خطاب به اس ــیار زیبای امام عس فرمایش بس
ــته باشیم. مستحضر  کندی یک نکته ای را به عنوان یک درس داش
ــد که تناقض القرآن را بنویسد و  ــان دست به کار ش ــتید که ایش هس
ــید. حضرت عسکری  ــالم اهللا علیه رس ــکری س خبرش به امام عس
ــد خدمت این آقا درس  ــانی که می  رون به اصحاب خود فرمودند کس
می  خوانند و شاگردی می  کنند ، نمی توانند یک کاری بکنند که ایشان 
ــت از این کار بردارد؟ آنها گفتند ایشان استاد است و ما شاگردیم  دس
ــتاد مقاومت بکنیم؟ حضرت فرمود یک  مگر ما می  توانیم در برابر اس
ــان بگویید که انه یفهم. خیلی عبارت  نکته ای را از طرف من به ایش
ــن اهله و وقع فی محله  ــت او می  فهمد. نکته اگر صدر م زیبایی اس
ــکری فرمود  ــأ اثر خواهد بود. آن نکته این بود که امام عس یقینا منش
به ایشان بگویید:این جایی را که شما انگشت گذاشته اید روی قرآن 
ــمش را می  گذارید تناقض، شما احتمال نمی دهید یک چیزی را  و اس
متکلم اراده کرده باشد غیر آن چیزی که شما فهمیدید؟ این را رفتند 
ــان تاملی کرد و گفت این نکته  در خدمت کندی مطرح کردند و ایش
ــی گفتی؟ آن بنده خدا گفت از خودم. گفت نه این به دهن تو  را از ک
نمی خورد، این از جای دیگری صادر شده! خودش را لو داد و گفت بله 
ــکری بودم و ایشان این جمله را فرمودند. همین  در خدمت امام عس

مایه تنبه او شد و دست از این تالیف برداشت. 
ــای میالنی! حضرت آقای  ــت جناب آق بنده هم عرضم این اس
ــال را باید بدهیم که این  ــتان! باالخره این احتم نصیری ! بقیه دوس
ــه من تایید  ــو علی رغم این ک ــکوک دو پهلوی چند پهل ــه مش جمل
ــت و اذهان مشوش می  شود، علی  نمی کنم و قبول ندارم و خوب نیس

رغم همه این ها، این احتمال را باید بدهیم که باالخره شاید او با این 
ــظ چیزی را غیر از آن چیزی که ما می  فهمیم اراده کرده و بر این  لف
ــاس صد و هشتاد درجه با آن چه ما می  فهمیم قضیه عوض بشود  اس

و تصمیم ما هم عوض بشود. 
من در این جا این داستان را خدمتتان عرض بکنم. یکی از عرفا 
ــت. دقیقا یادم نیست. حاال من کار به شخص  فکر می  کنم بایزید اس
ــخص نمی خواهم مانور بدهم. آن بنده خدا در جایی  ندارم و روی ش
مطرح کرد که دارایی من از دارایی خدا بیشتر است. خوب این جمله 
ــت و هر کس  ــخیف و مزخرفی اس ــب ظاهر حرف س خیلی به حس
ــن ظن به گوینده جمله نداشته باشد دقیقا بر می  آشوبد  بشنود و حس
ــت که شما داری می  گویی که دارایی من از  که این چه مزخرفی اس
دارایی خدا بیشتر است؟ آمدند پیش یک بنده خدایی گفتند فالنی این 
جوری گفته و او هم چون طرف را می  شناخت گفت بروید از خودش 
ــیرش را بپرسید. درست است که چنین حرفی زده و حرف بسیار  تفس
سخیفی است، بپرسید که مقصود ایشان چیست؟ آمدند خدمت ایشان 
و گفتند:شما گفتی دارایی من از دارایی خدا بیشتر است ، مقصودتان 
ــت. من خدا را دارم و خدا من را دارد.  چه بود؟ گفت:خدا ملک من اس
من حقیر پست ناچیز دارایی خدایم و خدای علی عظیم رحمان رحیم 
ــتر  ــما انصاف بدهید دارایی من بیش ــت. حال ش رئوف دارایی من اس
ــت خوب معلوم است که  ــت یا دارایی خدا؟ گفتند اگر این جور اس اس
ــت. خوب ببینید این حرف به حسب ظاهر خیلی  دارایی تو بیشتر اس
ــخیف و بی ربط و خالف ارزش هایی است که ما شنیدیم و اعتقاد  س
ــت. هر چند  ــیار خوبی اس داریم اما همان را اگر دنبال کنیم حرف بس
ــته  ــخن گفتن را اصال تایید نمی کنم؛ باید معقول و شس این گونه س
ــد و شبهه انگیز نباشد و نحن معاشر  رفته حرف زد که قابل دفاع باش

االنبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم.
ــود من باز از بعضی مطالبی که  ــما عرض ش میالنى: خدمت ش
ــی و خضر گفتند می  گذرم و این دنباله  ــخصیت ها و موس راجع به ش
ــان  ــیار مهمی که ایش ــث را می  گذارم برای آینده. اما مطلب بس بح
ــابه و دو پهلو  ــا نباید هیچگاه کلمات متش ــت که م فرمودند این اس
ــابه را با توجه به معانی  ــم و در مرتبه دوم نباید کلمات متش را بگیری
ــود معنا نکنیم بلکه از پیش خود معنا کنیم. این دو حرف خیلی  مقص
ــت که  متشابه و دو  ــت. البته اصال ذات کالم این اس حرف عالی اس
ــن نمی خواهم االن وارد بحثش  ــود که حاال م پهلو در آن پیدا می  ش
ــما وقتی می  گویید یک لیوان آب بیاور بخورم من می  توانم  بشوم. ش
ــابه  ــابه معنایش کنم. این که در کالم متش این را به ده ها وجه متش
ــد محال است؛ اما قسمت دوم حرفشان خیلی حرف جالبی است  نباش
ــابه و دو پهلوست به خالف  ــما هیچ گاه نباید حرفی را که متش که ش
ــاس فهم غلط خودمان معنا بکنیم ؛  مراد متکلمش برگردانید و بر اس
ــی حرفش متشابه و دو پهلو نباشد  ولی از آن طرف هم دقیقا   اگر کس
ــت معنا کند و تصریح هم بکند  ــا خودش همان جوری که غلط اس ی
ــرارت به خرج بدهیم و بگوییم نه تو این ها را  ــا دیگر حق نداریم ح م
ــی بگویی؛ نه، خودش دارد تصریح می  کند. حاال وارد بحث  نمی خواه

جزیی می  شویم: 
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ایشان فرمودند مثال قصه ال تاخذنی 
ــنة و ال نوم را آقای حسن زاده فرموده  س
ــان گفتیم، گفتند:  ــد؛ بعدا که ما به ایش ان
منظور من این بوده است که نفس ناطقه 
انسانی نمی خوابد و بدن می  خوابد؛ سوال 
ــان آن حرف اول  ــت که ایش من این اس
ــان  را روی چه مبنایی گفتند و توجیه ایش
ــت؟ کدام یک را باید  روی چه مبنایی اس
ــان  ــن را به مبنای خود ایش ــم؟ ای بپذیری
ــه بیایند بگویند  ــه می  کنیم؛ این ک مراجع
ــت ،  ــانی اس ــس ناطقه انس ــورم نف منظ
ــما این نبود! اوال این  می  گوییم مبنای ش
که بدن می  خوابد و روح نمی خوابد، این را 
کی گفته؟ این اول کالم است؛ اصال روح 
ــیم که بخواهیم این حرف ها  را نمی شناس
ــاره اش بزنیم؛ بلکه روایاتی داریم  را در ب
ــت مخصوص به ائمه  که یک روحی هس
ــالم که آن روح ال ینام. اصال  علیهم الس
ــه روحی که آن روح  اهل بیت ممتازند ب
ــا بخوابد؛  ــن که بدن م ــد نه ای نمی خواب
اصال خواب بدن یعنی چه؟ با صرف نظر 
ــواب و بیداری بدن چه معنایی  از روح، خ
ــت نه مال  دارد؟ اصال خواب مال روح اس
ــما فرمودید که  ــن اوال. ثانیا ش ــدن. ای ب
ــوری می  گویم، منظورم  وقتی من این ج
روحم است؛ ما از شما سوال می  کنیم که 
ــتید که بدن و نفس  شما مگر معتقد نیس
ــنگ و چوب و دیوار هم دقیقا  و روح و س
وجود خداست؟ و وجود خدا در تمام ذرات 
ــذا تمام ذرات عالم حتی  عالم فرو رفته ل
شیطان، عین فهم و شعور و ذکر و توحید 
و سجود است؟ این عین عبارات شماست 

و من برای شما می  خوانم. 
ــما می  گویید  ــت ش ــک وق ــد ی ببینی
ــن زاده این ها را شوخی کردند  آقای حس
ــان این  ــان این نبود؛ منظورش و منظورش
ــک خالقی داریم فوق عالم و  بود که ما ی
یک مخلوقاتی داریم که جسم دارند، روح 
دارند،بدن دارند و این ها هر کدام احکامی 
ــر را اگر بگویند  ــد. می  گوییم این نظ دارن
ــرط این که به  کامال ما قبول داریم، به ش
ــند و نگفته  خالف آن تصریح نکرده باش
ــی این عقیده را داشته  باشند که اگر کس
ــد باطل است؛ ما می  بینیم دقیقا آقای  باش

حسن زاده می  گویند اگر کسی این عقیده 
ــته باشد باطل است؛ می  گویند: اگر  را داش
ــی خیال کند وجود خدا یک وجودی  کس
ــنگ و چوب و شیطان و  ــت غیر از س اس
ــال این عقیده  ــان و جن و ملک ، اص انس
باطل است و او وجود خدا را محدود کرده! 
ــدا همان طور در هر ذره ای فرو  وجود خ
ــی فرو می  رود؛  ــه که آب در هر موج رفت
ــی بین موج دریا  ــی هیچ دوئیت واقع یعن
ــت و حقیقت هر دو آب  ــا خود دریا نیس ب
ــت؛ بنابراین اگر می  گویند ال تاخذنی  اس
سنة و ال نوم ، این که شما فرمودید خیلی 
توجیه قشنگی است ولی به شرطی که با 
مبانی ایشان سازگار باشد و مبانی ایشان 
ــم معتقدم وقتی  ــت؛ البته من ه این نیس
ــی واقعا سلول  ــن زاده بپرس از آقای حس
سلول وجودت را عین ذات خدا می  دانی؟ 
ــم به آقایان  ــا می  گوید: نه. من حرف قطع
ــا را چرا جمع  ــت که این کتاب ه این اس
ــرا کتاب هایی را در حوزه به  نمی کنید؟ چ
ــوان معارف و واقعیات ارائه می  دهید و  عن
ــدا در ذره ذره  ــد: وجود خ در آن می  گویی
ــان طور که  ــول عالم فرو رفته هم مولک
ــرو رفته و اصال  ــواج ف آب در ذره ذره ام
دوئیتی نیست!لذا ذره ذره چوب و درخت 
ــعور و فهم و  ــنگ، نهایت عقل و ش و س
ــجود است ، حتی شیطان هم وجودش  س
به شکر رازقش اندر سجود است! بعد یک 
توجیهات این طوری می  کنید. بنابراین ما 
بر می  گردیم به مبنا ببینیم ما از پیش خود 
ــت یا نه  ــما باطل اس گفتیم این حرف ش
روی مبنایشان این حرف نادرست است. 

ــای بزرگوار می  گفت:  ــه قول آن آق ب
ــی حضرت آقای  ــم یقین دارم وقت من ه
جوادی آملی ـ مضمون حرفشان این بود 
ــاید من کم و زیاد نقل کنم ـ می رود  ش
جلوی قبله می  ایستد و می  گوید: اهللا اکبر 
ــفه را نمی گوید اهللا  ، قطعا این خدای فلس
اکبر؛ چون این خدای فلسفه خدایی است 
ــت؛ یعنی این صندلی  که کل االشیاء اس
ــه از وجود  ــک مرتب ــک حصه و ی ــم ی ه
ــت، به  ــت؛ یک جزء از وجود خداس خداس
ــود  نحوی که اگر این صندلی معدوم بش
ــد یک حصه از وجود  این آقایان می  گوین

 رمضانـى: مـن از طرفیـن ایـن دعوا 
گالیه دارم. هـم از محیى الدین و دیگر 
اشـخاص عارف که با کلمات متشـابه و 
دو پهلو و بلکه با کلمات به ظاهر بسـیار 
سـخیف یک سـرى شـبهاتى بـه وجود 
مى  آورند. حتى در مورد استاد حسن زاده 
آملى که جمله اى از ایشـان نقل شد که 
من تا کنون مى  خواندم "ال تاخذه سنۀ و 
ال نوم" ولـى االن مى  گویم: "ال تاخذنى 
سـنۀ و ال نوم". من خدمت استاد عرض 
کـردم من مى  دانـم نظر و نیت شـما از 
ایـن جملـه چیسـت و خـالف آن چیزى 
است که آقایان مى  فهمند. اما آقاى من! 
چـرا این جملـه را شـما مى  آورید که در 
نتیجه عده اى به شـک و شبهه بیفتند؟ 
امـا گالیه اى که من از ایـن طرف دارم 
این است که به برداشت   هاى سطحى و 
ظاهرى تعابیر آقایان دل خوش مى  کنند 
و بـر اسـاس همان تصمیـم مى  گیرند و 
بر اسـاس همان تاییـد و قبول یا مردود 
اعـالم مى  کنند؛ مـن مى  گویـم این هم 

خالف احتیاط است.
 میالنى: اگر کسـى حرفش متشـابه و 
دو پهلو نباشـد یا خـودش همان جورى 
که غلط اسـت معنـا کنـد و تصریح هم 
بکند؛ مـا دیگر حـق نداریـم بگوییم نه 
تـو این ها را نمى خواهى بگویى. ایشـان 
فرمودنـد مثال قصه ال تاخذنى سـنۀ و ال 
نوم را آقاى حسن زاده فرموده اند؛ بعدا 
که مـا به ایشـان گفتیم، گفتنـد: منظور 
مـن ایـن بوده اسـت کـه نفـس ناطقه 
انسـانى نمى خوابد و بدن مى  خوابد؛ این 
که بیاینـد بگویند منظـورم نفس ناطقه 
انسـانى اسـت ، مى  گوییم مبناى شـما 
این نبود! ما از شـما سـوال مى  کنیم که 
شـما مگر معتقد نیستید که بدن و نفس 
و روح و سـنگ و چوب و دیوار هم دقیقا 
وجـود خداسـت؟ و وجود خـدا در تمام 
ذرات عالم فرو رفته لذا تمام ذرات عالم 
حتى شـیطان، عین فهم و شعور و ذکر و 

توحید و سجود است؟
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ــوراخ در وجود خدا  ــده و یک س خدا معدوم ش
پیدا شده؛ بنابراین این صندلی غیر خدا نیست؛ 
ــنة و ال نوم  پس وقتی می  گویند ال تاخذنی س
ــرایطی گفته اند که این مبانی شان  در یک ش
ــه  ــان بوده؛ بعد که از آن حالت خلس در ذهنش
ــی ارزش قائلند و  ــم برای آن خیل که نمی دان
می  گویند شهود است می آیند بیرون می  گویند 
ــوق خداییم. ما  ــت؟ ما مخل ــن حرفها چیس ای
ــذا. می  گوییم  ــه ک ــت ک ــان این اس منظورم
ــما را ما چه کنیم؟ آن ها را  خوب آن مبانی ش
شوخی کردید؟ وقتی که می  گویید:«چون یک 
ــب و صمد؛ از ممکن  ــت و بود واج وجود هس
ــت؟» این را  ــانه چیس ــخنان فس این همه س
ــای مدیترانه  ــعر در کنار دری به عنوان یک ش
ــن را به عنوان یک  ــتند بخوانند یا نه ای خواس
عقیده دارند می  گویند؟ یا مثال وقتی شبستری 
می  گوید:غیرتش غیر در جهان نگذاشت * ال 
ــد، که آن شب آقای  ــیا ش جرم عین جمله اش
نصیری در مناظره خواندند، یک نفر آمده نظر 
ــعر جواب می  دهید؟ بابا این  داده که چرا با ش
کتاب شبستری کتاب شعر نیست که یک نفر 
ــه این حرف را بزند،  برود کنار دریای مدیتران
ــعر گفته. منظومه  ــن عقیده را به زبان ش او ای
سبزواری شعر نیست، دارد مبانی ارائه می  دهد؛ 
ــن حرف ها را می  زنند  ــی ای حال آقایان ای عل
ــه می  کنند. خوب یک عده  و بعدش هم توجی
مثل حضرت عالی ممکن است بگویند درست 
است. ما می  گوییم از مبانی تان دست بر دارید 
ــت؛ نه اینکه  و بگویید خالق غیر از مخلوق اس
ــت  بگویید این تکه هم تکه ای از وجود خداس
و اصال رابطه ما با خدا رابطه جزء و کل است 

و رابطه عام است و افرادش؛
ــد در مثال بعدی فرمودید گفته دارایی   بع
من از خدا بیشتر است! می  گوییم تو چرا چنین 
ــف ناچیز و  ــن یک بنده ضعی ــی؟ گفته م گفت
ــدا من را دارد، من در مقابلش  مخلوق خدا، خ
ــما بر مبنای کالمی و مخالف  خدا را دارم؛ ش
ــفه دارید معنا می  کنید یا بر مبنای موافق  فلس
ــفه می  گویند: رابطه ما  ــفه؟ موافقین فلس فلس
ــت. دارایی اصال چیست؟  با خدا موج و دریاس
ــت؛ اگر کسی قائل به  دوئیت مطلقا منتفی اس
ــود می  گویند مشرک  دوئیت خدا و غیر خدا بش
ــروری ترین  ــت! در حالی که می  دانیم ض اس
ــان دوئیت بین خالق و مخلوق  اصل تمام ادی

ــت که خدا ذاتی است متعالی از جزء و کل  اس
ــچ وقت خدا نمی آید در  ــان و مکان و هی و زم
ــیا نمی روند در خدا؛ ولی این آقایان  اشیا و اش
ــان و  ــبهه ای آمده در ذهنش ــفه یک ش فالس
ــت،  گفته اند خدا چون وجودش بی نهایت اس
ــد این صندلی از وجود خدا نباشد  اگر قرار باش
ــود! خوب ما  ــک تکه از وجود خدا کم می  ش ی
می  گوییم اصال مبنایتان غلط است و خدا یک 
ــت؛ اصال بی نهایت و  ــود بی نهایت نیس موج
ــت. مثل  ــر دو درباره خدا غلط اس ــدود ه مح
بزرگ و کوچک است؛ این ها ملکه و عدمند یا 
ــیای عالم  مثل ملکه و عدم چیزی اند برای اش
مقداری و متجزی. خدا فوق این حرف هاست 
ــالم فرمودند:لیس  ــذا امیرالمومنین علیه الس ل
بذی کبر امتدت به النهایات فکبرته تجسیما؛ 
خدا یک موجودی نیست که آن قدر ادامه پیدا 
کرده که همه جا را پر کرده باشد؛ این طور که 
ــم بزرگ از خدا ساخته می  شود؛ و ال  یک جس
بذی عظم تناهت به الغایات فعظمته تجسیدا؛ 
ــه مکان ها منتهی  ــت که بگوییم هم این نیس
ــه دارد؛ این که  ــود ولی باز هم خدا ادام می  ش
ــت کرده! بل کبر  ــد گنده از خدا درس یک جس

شأنا و عظم سلطانا. 
ــوادی آملی رو به  ــا قطع داریم آقای ج م
ــتند. شک نداریم  قبله این چوب ها را نمی پرس
که آقای حسن زاده وقتی می  گویند:ال تاخذنی 
ــنة و ال نوم، وقتی از آن حالت خلسه بیرون  س
ــوب و همه  ــنگ و چ ــد، نمی گویند س می  آین
ــت. ولی وقتی که می  آیند فلسفه را  چیز خداس
ــبهات در ذهنشان هست؛ خدا  بنویسند این ش
ــتند لذا گفتند هر  ــه غلط نا متناهی انگاش را ب
ــم می  بینیم یک حصه از  ــزی که ما در عال چی
ــت؛ موج نمی تواند دریا بشود ولی  وجود خداس
ــدد و جدولی از جداول  ــد به دریا بپیون می  توان
ــت و ما  ــود؛ خوب این غلط اس وجود دریا بش
ــول نداریم؛ لذا ما  ــم این مبنا را ما قب می  گویی
ــت و  ــکالمان به آقایان بزرگوار مبنایی اس اش
ــان حرف می  زنیم، و  دقیقا روی مبنای خودش
بهتر از خودشان مبنایشان را توضیح می  دهیم. 
ــط فهمیدیم  ــم اگر غل ــاز هم حاضری ــه ب البت
استفاده بکنیم از ایشان و غیر ایشان. حرفشان 
ــان  ــت و من االن به چند تا از حرفهایش اینس
اشاره کردم و می  گذارم جلوی شما.   وقتی مثال 
آقای جوادی آملی می  فرمایند: رابطه ما با خدا، 

 رمضانـى: (فالسـفه و عرفـا)
راجـع بـه بسـاطت و احدیـت 
حق تعالى فرمایش   هاى بسـیار 
دقیقى دارند؛ شـما ببینید نسبت 
به مرتبه احدیت یا مرتبه هویت 
غیبیه را که نسبت به حق تعالى 
قائـل هسـتند، مى  گوینـد اصال 
آنجا کثرت راه ندارد و بسـاطت 
محض است؛ خوب این انسانى 
کـه راجع به مرتبـه احدیت حق 
یـا هویت غیبیه حـق این عقیده 
را دارد، آیا  مى  آید مى  گوید ذات 
حق تعالى قابل تجزیه اسـت و 
جزء و کل درسـت مى  کند براى 

حق تعالى؟ 
 میالنى: وقتى مثال  مى  فرمایند: 
رابطـه ما با خدا، مانند یک کاموا 
است که از این کاموا شما لباس 
مى  دوزید، یک تکه اش مى  شود 
پیش تنه، یک تکه اش مى  شود 
آستین، یک تکه اش هم مى  شود 
گل و بوته لذا با این عقیده وقتى 
گفته مى  شـود ال تاخذنى سنۀ و 
ال نـوم، یعنى یک تکـه از وجود 

خدا هستم دیگر.
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ــت که از این کاموا شما لباس می  دوزید یک تکه  مانند یک کاموا اس
ــود پیش تنه ، یک تکه اش می  شود آستین ، یک تکه اش  اش می  ش
هم می  شود گل و بوته لذا با این عقیده وقتی گفته می  شود ال تاخذنی 
سنة و ال نوم یعنی یک تکه از وجود خدا هستم دیگر؛ اما وقتی جواب 
ــکال حضرت عالی را می  دهند، برمی گردند روی مبانی مخالفان  اش
ــان درد  ــفه جواب می  دهند. خیلی هم کار خوبی می  کنند؛ دستش فلس
نکند؛ ما هم دوست نداریم بیایند جلوی همه مردم بایستند و بگویند: 
بله آقا ما اگر قبال حرفی گفتیم که با توحید منافات داشته االن پایش 
ــتاده ایم؛ نه دستشان درد نکند ولی باید این مبانی اصالح بشود؛  ایس
ــود که مبنای فلسفه را ما بد نمی فهمیم درست می  فهمیم.  معلوم بش
ــید  ــة اهللا علیه وقتی می  گوید: قلم این جا رس ــانی رحم آخوند خراس
ــر بشکست، اعتراف می  کند که به جبر رسیده ولی می  دانیم آخوند  س
جبری نیست و اال درس هم نمی داد و کتاب و رساله هم نمی نوشت؛ 
ــا می  خواهید از  ــا عبارت. چند ت ــت نه به چند ت ــکال ما به مبناس اش

عباراتشان را بخوانم که دقیقا مبنایشان این است؟ 
همان طور که شما فرمودید ما نیامدیم اینجا دعوا کنیم و کسی 
ــم. خودمان  ــال جواب حلی می  گردی ــم! آمده ایم دنب ــوم کنی را محک
ــت کنیم.   اهل بیت فرمودند: خدا با اشیا  می  خواهیم توحیدمان را درس
ــت که  ــرب وجودی ندارد؛ قربه کرامته و بعده اهانته؛ این طور نیس ق
ــه من حبل الورید ، ذات خدا  ــا وقتی خدا می  فرماید: نحن اقرب الی م
ــد که فلسفه می  گوید مثل آبی که در همه  در رگ  های من آمده باش
امواج رفته باشد؛ این ها نادرست است و خدا را دارای جسم و متجزی 
ــت که جزء  می کند؛ بعد در مقابلش ما معتقدیم که ذات خدا ذاتی اس
و کل و زمان و مکان ندارد و این عالم را خدا واقعا خلق کرده؛ یعنی 
این کره زمین و آسمان و این ها را خدای تعالی به کن فیکون ایجاد 
ــچ لطمه ای به وجود خدا  ــرده و اگر همه این ها را معدوم کند، هی ک
ــفه می  گوید  ــت اما فلس نمی زند؛ چون وجود خدا مرکب از این ها نیس
ــمان عین وجود خداست لذا وجود زمین و آسمان اصال نه  زمین و آس
ــدن؛ نه خدا خلقش کرده و نه  ــت و نه قابل معدوم ش قابل خلقت اس
ــر خدا بخواهد چیزی را معدوم کند ، یک  معدومش می  کند؛ چون اگ
ــردم به جان خودم  ــود خودش را معدوم کرده؛ عرض ک حصه از وج
ــا را نمی گویند؛ وقتی  ــدم که این ها وقتی نماز می  خوانند، این ه معتق
ــت که  ــد، این ها را نمی گویند؛ ولی این طور هم نیس قرآن می  خوانن
ــعری گفتند و منظورشان چیز دیگری است؛ یعنی چه  بگوییم یک ش
ــان چیز دیگری است؟ این همه توضیح می  دهند و در مقابل  منظورش
ــی غیر از این بگوید خدا را برده یک گوشه آسمان  می  گویند اگر کس
برایش میز و صندلی گذاشته! می  گوییم نه عقیده توحید این نیست. 
ــما باید خدا را ببری یک گوشه آسمان    مالصدرا می  گوید:آقا یا ش
ــی برای خودش  ــا حکومت کند و میز و صندل ــذاری که از آن ج بگ
بگذارد ـ حاال تعابیر از من است ـ یا این که خدا باید عین اشیا باشد 
و اال وجود خدا محدود می  شود؛ می  گوییم هر دو غلط است؛ شما سر 
ــت؛  ــک دو راهی مانده اید و می  گویید یکی از این دو راه متعین اس ی
ــمان بنشیند غلط است:  ــه آس ما می  گوییم آن هم که خدا یک گوش
ــق الزمان و المکان ال یوصف بزمان و ال مکان. این هم که خدا  خال

ــیا باشد درست نیست؛ و اال پس شیطان کیست؟ خدا کی را  عین اش
ــت نیست. خدا رابطه اش  جهنم ببرد و عذاب کند؟ این حرف ها درس
ــت؛ یعنی ذاتی که جزء ندارد، کل  ــیا یک رابطه تباین صفتی اس با اش
ندارد، زمان و مکان ندارد، این عالم را خلق می  کند و عالم همه دارای 
ــت؛ لذا فرمودند: ان ما سوی الواحد متجزئ و اهللا واحد احد ال  اجزاس
ــزئ و ال متوهم بالقلة و الکثرة و کل متجزئ او متوهم بالقلة و  متج
الکثرة فهو مخلوق دال علی خالق له. ما با این مبانی کار داریم. هرجا 
شما می  گویید این مبانی غلط است بروند از کتابهایشان اصالح کنند 
ــم می  خورند که  ــد به عنوان مبنا نگفتند، هزار بار قس هرجا می  گویی
ــتیم به آن. البته  روی مبنا داریم می  گوییم این ها را! و معتقد هم هس
عرض کردم معتقد در مقام درس و بحث. چرا؟ چون نتوانستند شبهه 
نامتناهی را حل کنند. خودشان در کتاب  های فلسفه نوشتند که تناهی 
و عدم تناهی از اعراض است؛ مختص به کمیات است و خدا هم کم 
ندارد، دو صفحه بعد یادشان رفت گفتند: خدا بی نهایت است؛ آقا شما 
ــم  ــت و مال جس خودت اقرار می  کنی تناهی و عدم تناهی عرض اس

است و خدا هم جسم نیست ، باز می  گویی خدا بی نهایت است؟ 
ــدیم. عرض شود در  ــان ما هم گرم ش رمضانى: از حرارت ایش
ــش نکته یادداشت کردم. نکته  مدتی که فرمایش می  کردید حدود ش
ــاس مبنایشان آن جمله را  ــت آن بود که   فرمودید:ایشان بر اس نخس
ــاس مبنای وحدت  ــنة و ال نوم" یعنی بر اس فرمود که "ال تاخذنی س
ــخص می  گوید این  ــود به تعبیر من. عرض می  کنم وقتی خود ش وج
ــی و مفهوم و با این نیت می  گویم و اصل  ــارت را دارم به این معن عب
ــاس گفتم، االن هم که دارم می  گویم بر  و اولش را هم بر همین اس
همین اساس می  گویم تا آخر هم بر این اساس می  گویم ، شما دیگر 
از کجا علم غیب دارید؟ از کجا این مساله به شما وحی شده که این 
ــاس مبنایت گفتی؟ او خودش  ــما بر اس طور خبر می  دهید که بله ش
دارد می  گوید من مرادم چیست و معنایی که من از این لفظ و از این 
ــما علیه او چیزی می  گویید که من  ــت ولی ش جمله اراده کردم چیس
ــن ظن به مومن است؛ خالف آن وظیفه  فکر می  کنم خالف آن حس
ــت که ما نسبت به علما و بزرگان و اهل فن باید داشته باشیم  ای اس
ــمعک و بصرک راجع به آن فرمایش  ــت نیست؛ کذب س و این درس
ــت که وقتی درباره برادر مومنت چیزی شنیدی حتی آن  حضرت هس
شنیده خودت را باید تکذیب کنی و حسن ظن به او داشته باشی. این 
ــت شما بگویید در فضای  ــت و ممکن اس البته در فضای اخالقی اس
ــن می  خواهم بگویم همین  ــتیم؛ م اخالقیات همه ما این چنین هس
ــخص درس  امر اخالقی ایجاب می  کند که وقتی یک عالم و یک ش
ــاد دارد می  گوید من مرادم این بوده ما  ــده و معتقد به مبدا و مع خوان
حق نداریم بگوییم مرادت از اول این نبوده و روی این مبنایت گفتی 
ــده و معنای خوبی  ــاال داری از آن بر می  گردی!دیدی خراب ش و ح
ــن  ندارد لذا تغییر می  دهی و می  گویی مرادم این بوده!این خالف حس
ــاس  ــت که ما همه وظیفه داریم بر این اس ظن به مومن و عالم هس
ــاله دیگر این که فرمودید این خواب مال بدن است  مشی کنیم. مس

و مال روح نیست؛
میالنى:بر عکس آن را گفتم.
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ــت؟ مال روح هم  ــما فرمودید خواب مال روح اس رمضانـى: ش
ــواب دارد، یعنی وقتی که  ــد، روح با توجه به تعلق به بدن خ که باش
ــت و اال اگر بین این بدن و بین آن روح یا با مرگ  متعلق به بدن اس
ــر آن روح به خواب نمی رود؛  ــود دیگ یا با خواب فاصله ای ایجاد بش
ــما بخواهید برای یک روح منفصل از بدن خواب در نظر  چون اگر ش
ــت و در عالم قیامت  بگیرید باید بگویید در عالم برزخ هم خواب هس

هم خواب هست !
میالنى: خوب می  گوییم. چه اشکالی دارد؟

ــا و جنبه بدنی روح  ــئه دنی رمضانـى: خوب نه این از لوازم نش
ــت. روح از آن جهت که روح است مجرد است و وقتی مجرد شد  اس
ــت  ــام این عوارض که مربوط به عالم ماده و متعلق به ماده اس از تم
ــما نمی توانید احکام آن را برای این و احکام این را  ــت و ش مجرد اس

برای آن در نظر بگیرید. 
ــما خواسته یا ناخواسته  ــاله بعدی در این جا این است که ش مس
ــنهاد بنده بود که  ــدید و این همان پیش ــث وحدت وجود ش وارد بح
ــود و مطالبی  ــا محوریت بحث وحدت وج ــه ای ب ما اصال یک جلس
ــاس مطالب را  ــت بگذاریم و بر این اس که راجع به وحدت وجود اس
ــا وحدت وجود یک امر مقبولی هست یا یک  پیگیری کنیم که اساس
ــوم و این را  ــت. لذا اجازه بدهید این را من وارد نش ــر مردودی اس ام
ــاس مبانی  ــه بعد اگر ادامه پیدا کرد که ما بر اس بگذاریم برای جلس

وحدت وجود مساله را پی بگیریم. 
ــاس آن مبنای وحدت  ــان بر اس نکته دیگر این که فرمودید ایش
ــر چنین چیزی  ــن چیزی گفته؛ خوب اگ ــودی اش بوده که چنی وج
ــد این مگر اختصاص به نفس دارد؟ خوب باید همه کلمات  بوده باش
ــیا را محکوم به این حکم  ــت و همه اش وجودیه را که مورد توجه اس
ــبت به آن ها نمی گوید!  ــان چنین چیزی را نس بداند در حالی که ایش
ــان مربوط به نفس ناطقه و جنبه روحی شخص است؛ اگر  حرف ایش
ــت بلکه تمام کلمات  ــود اختصاص به نفس نداش ــت نب آن مبنا درس
ــودی محکوم به این حکم بود، در حالی که چنین چیزی را اصال  وج
ایشان نگفته و نمی گوید؛ بعد هم   هی دارید می  گویید رابطه بین خدا 
و خلق از نظر آقایان رابطه جزء و کل است، خوب من هم معتقدم که 
برخی از این تعابیر موهم این معنا هست و نه تنها موهم که در بعضی 
ــت؛ اما در کنار همین تعابیر همین آقایان یک سری  جا ها تصریح اس
تعابیر دیگری دارند که آن تعابیر در کنار این تعابیر یکدیگر را تکمیل 
ــدا از دیدگاه یک عارف محقق  ــد.  قضیه جزء و کل اصال و اب می  کنن
باطل محض است و اصال یک عارف معتقد و محقق به مبانی چنین 
ــی تعابیری دارند که  ــری جاهای حرفی را نمی زند؛ اگر هم در یک س
ــت یا به تعبیر حضرت عالی صریح در این معناست،  موهم این معناس
ــری که دارد؛  ــن آن فرمایش و فرمایش دیگ ــد جمع کنیم بی ــا بای م
  همین افرادی که دارند راجع به این مسائل صحبت می  کنند راجع به 
ــیار دقیقی دارند؛ شما  ــاطت و احدیت حق تعالی فرمایش   های بس بس
ــتند همین آقایان  ــبت به مرتبه احدیتی که این ها قائل هس ببینید نس
ــبت به حق تعالی قائل  که مرتبه احدیت یا مرتبه هویت غیبیه را نس
ــبت به مرتبه احدیت می  گویند اصال آنجا کثرت راه ندارد  هستند نس

ــاطت محض است؛ خوب این انسانی که راجع به مرتبه احدیت  و بس
ــده را دارد، آیا این می  آید می  گوید  ــق یا هویت غیبیه حق این عقی ح
ــت می  کند برای  ــت و جزء و کل درس ذات حق تعالی قابل تجزیه اس

حق تعالی؟ 
خوب   این حرف را محی الدین در بحث تشبیه و تنزیه در فتوحات 
ــبیه  و جا  های دیگر مطرح کرده و گفته عده ای رفته اند به طرف تش
یعنی خدا را به خلق تشبیه کرده اند که غلط رفته اند و اشتباه کرده اند 
و بیراهه رفته اند؛ یک عده ای هم رفتند به طرف تنزیه صرف یعنی 
خدای تبارک و تعالی را از خلقش جدا و بریده فرض کردند که ایشان 
ــبیه است و از  ــان می  فرمایند از جهتی تش ــتباه کرده اند؛ ایش هم اش
ــه احدیت و هویت  ــت. از جهت ذات، از جهت مرتب ــی تنزیه اس جهت
ــت از هر کثرتی و از هر تجزیه ای؛ اما از جهت ظهور  غیبیه منزه اس
ــده در این مظاهر و  و از جهت تجلی در مظاهر خلقیه، چون ظاهر ش
ــت ، تجلیات باالخره دارای اوصافی است  این مظاهر تجلیات او هس
من جمله تجزیه،  من جمله نقص، من جمله محدودیت و... این ها با 
ــبت به این ها قضیه تجزیه و این ها  این حیثیت و با این جهت ما نس
ــویم، نه از جهت آن هویت غیبیه ای که حق تبارک و  را قائل می  ش
ــر خلقیه اش. این ها حرف   های  ــی دارد با صرف نظر از آن مظاه تعال
محی الدین است. این ها را که من از خودم نمی آورم؛ پس این ها هیچ 

وقت قائل نیستند که این شیء جزء خداست. 
حاال چون اسمی از محی الدین آوردید ما یادی از امام هم بکنیم 
ــت نه این که بخواهیم استناد  رحمة اهللا علیه. به عنوان نقل قول اس
ــه خاطرات و جلسه انس است. حضرت  ــیم؛ نقل قول جلس کرده باش
ــت با این پوست با این  امام رحمة اهللا علیه می  فرمود:من با این گوش
ــا روی این صندلی یعنی من خدایم؟ یا جزء خدایم؟ آخر کدام آدم  عب
ــد! البته این  ــل چنین حرفی می  زند؟ مگر آدم مغز خر خورده باش عاق
ــت، حضرت امام این را نفرمود؛ بیاید بگوید من با این  تعبیر از من اس
ــت. بله  ــوم جزء خدا یا خدا؟ این حرف غلطی اس اوضاع و احوال بش
ــت که خدای تبارک و تعالی با توجه به این که ظاهر  این حرف هس
ــده در همه مظاهر و تجلی کرده در همه کثرات خلقیه ، نمی شود  ش
ــرات خلقیه برید و جدا فرض کرد که این را ما باید با  ــن کث او را از ای
ــر عمری و توفیقی بود و در  ــه به مبانی وحدت وجود که بعدا اگ توج
خدمتتان بودیم قشنگ بیاییم مورد بررسی قرار بدهیم و اصل مبنای 
وجود را از الفبایش شروع کنیم و لو یک سال این جلسات را حضرت 
آقای میالنی در خدمت شما باشیم و ادامه بدهیم و من حاضر هستم 
ــاله وحدت وجود با آن طول و  که این مجالس ادامه پیدا بکند و مس
عرض و اوج و حضیضش، قضایایش روشن بشود. پس نگویید آقایان 
ــتند؛ این ها تهمت است و چنین چیزی خالف  قائل به جزء و کل هس

واقع است.
ــی نهایتی و نهایتی یا  ــما می  فرمایید: ب ــاله دیگر این که ش  مس
ــتن و نهایت نداشتن از خواص جسم است.  به تعبیر دیگر نهایت داش
ــما سوال می  کنم  حضرت آقای میالنی این را بگذاریم کنار؛ من از ش
ــبت به وحدت و کثرت چه می  فرمایید؟ آیا وحدت ، یکی دوتا سه  نس
ــت؟ مطمئنا از خواص  ــت یا نیس ــا چهار تا از خواص متکمم ها هس ت
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ــت؛ اما در عین حال شما قائلید به  متکمم اس
ــت. این را که دیگر من  ــن که خدا واحد اس ای
نمی گویم شما هم می  گویی همه ما می  گوییم 
ــدارد. وحدت به  ــدت دارد و کثرت ن ــدا وح خ
وحدت احدی ، وحدت به وحدت واحدی، این 
ــما چطور  را که دیگر ما قائلیم که اهللا احد؛ ش
این جا در کنار آن وحدت و کثرت عددی یک 
وحدت و کثرت فراعددی و فراکمیتی در نظر 
ــا حق تعالی آن دومی  ــد و در رابطه ب می  گیری
ــد؟ در همین جا می  فرماید خدای  را رد می  کنی
تبارک وتعالی واحد ال بالعدد. در این جا کامال 
ــن ابی طالب دو نوع وحدت را  حضرت علی ب
ــرار می  دهد: یک وحدت عددی  مورد تمرکز ق
ــه حقیقیه که  ــود و یک وحدت حق نفی می  ش
فراعددی است اثبات می  شود. راجع به نهایت 
ــودن و نامتناهی  ــت، یا متناهی ب و عدم نهای
ــا در محدوده  ــن را یک وقت م ــودن هم ای ب
ــمانیات پیاده اش می  کنیم که  ــام و جس اجس
ــم محدود  ــت؛ این جس همان فرمایش شماس
است یا محدود نیست که اصال قائل به تناهی 
ــی بودنش را  ــاد را اصال نامتناه ــد و ابع ابعادن
ــت گانه را بوعلی  ــی می  دانند. براهین هف منف
ــه اثباتتناهی  ــف کرده راجع ب ــارات ردی در اش
ــاد. این راجع  ــدم تناهی ابع ــاد و بطالن ع ابع
ــم. در عین این  ــی و عدم تناهی جس به تناه
ــم می  دانیم و مطرح  که ما این را راجع به جس
ــبت  ــم، یک نحوه عدم تناهی را ما نس می  کنی
به حق تعالی قائلیم. می  گوییم خدای تبارک و 
ــت، علمش محدود  تعالی قدرتش محدود نیس
ــت، اوصاف  ــدود نیس ــش مح ــت، رحمت نیس
ــت. از این طرف هم  ــه اش محدود نیس کمالی
می  گوییم اوصاف کمالیه حق تعالی عین ذات 
ــی وقتی که علم و  ــت. بنا بر توحید صفات اوس
ــد وقتی که جمال و  ــدرت خدا نامحدود باش ق
ــد و از آن طرف هم  ــالل خدا نامحدود باش ج
بپذیریم صفات خدا عین ذات خداست و توحید 
ــن را بر ما ایجاب می  کند، پس یک  صفاتی ای
ــبت به حق تعالی ما باید  نحوه عدم تناهی نس
ــودن یا عدم  ــم. نگویید غیر متناهی ب بپذیری
ــم است! این حرف حرف  تناهی از صفات جس
ــت که یک انسان ممکن  غیر محققانه ای اس

است بزند.
ــان می  گویند وقتی  میالنـى: ببینید ، ایش
ــن زاده می  گویند  ــا می  بینیم خود آقای حس م

ــما باید حسن ظن  ــت، ش ــان آن اس منظورش
ــن ظنمان به آقایان  ــته باشید، ما که حس داش
بیشتر از شما بود؛ ما گفتیم وقتی می  گویند این 
ــت، ما حسن ظن داریم که ایشان  عین خداس
ــتد ولی دقیقا در کتابش این را  این را نمی پرس

می  گوید.
رمضانى: پس این را نمی خواهد بگوید.

میالنى: پس تناقض گویی است حاج آقا! 
من عبارتشان را می  دهم شما معنا کنید.

ــان را دیده  رمضانى: من این عبارت ایش
ام، بار اولم که نیست می  بینم.

میالنى: پس اگر قرار باشد هر کس حرفی 
ــری بگوید، ما بگوییم حتما  بزند بعد چیز دیگ
درست است و تناقض نگفته؟ پس ببخشید هر 
متهمی را ببرند در دادگاه بگویند ده دفعه اقرار 
ــه فالن جرم را کردی ، بگوید: االن  کردی ک
ــد دیگر؛ ما  می  گویم جرمی نکردم! این که نش
وقتی می  بینیم این بزرگوار تصریح می  کنند و 
ــت،  مبنا می  دهند و می گویند حرف ما این اس

من دو تا عبارتش را بخوانم.
رمضانى:مشخص است عبارت نخوانید.

ــتی هم  ــاله پرس میالنى: می  گویند گوس
خداپرستی است !

ــراغ یک مبانی که  رمضانى: باز رفتید س
گفتیم سر جایش باید معنا بشود.

ــما آن قدر  میالنى: ببینید من در وقت ش
ــا را بگویید؛   ما  ــوش می  دهم که صد تا مبن گ
ــان حرفتان  ــا توجه به توضیحاتت می  گوییم ب
ــما می  گویید گوساله  پذیرفته نیست؛ چون ش
پرستی عین خداپرستی است؛ حضرت هارون 
ــتی  ــاله پرس هم خطا کرد که مردم را از گوس
ــرد، قلبش  ــتباه ک ــرد. پیغمبر خدا اش ــی ک نه
ــت! می  گوییم همین توضیحاتی  توسعه نداش
ــت آن ذو  ــن تجلی اوس ــد که ای ــه می  دهی ک
ــام احدیت ال یدرک  ــت، آن در مق التجلی اس
ــت، در مقام تجلی این است، همین حرفها  اس
غلط است.همین ها باز خدا را متجزی کرد. ما 
که می  دانیم چه گفته اند یک چیزی نیست که 
این ها را ندیده باشیم! می  خواهیم بگوییم شما 
ــض می  گویید. یک جا می  گویید ما خدا را  تناق

عبادت می  کنیم یک جا می  گویید چنین!
ــا می  گوید جهله  ــاب مالصدرا یک ج  جن
متصوفه گفتند خدایی غیر از این وجود نداریم؛ 
ــودش صد جای  ــل متصوفند؛ خ ــا جاه این ه

 رمضانـى: فرمودیـد: ایشـان 
بر اسـاس مبنایشـان آن جمله 
را فرمود که "ال تاخذنى سـنۀ و 
ال نـوم" یعنى بر اسـاس مبناى 
وحـدت وجـود بـه تعبیـر مـن. 
عرض مى  کنم وقتى خود شخص 
مى  گویـد ایـن عبـارت را دارم 
بـه این معنى و مفهـوم و با این 
نیـت مى  گویم و اصل و اولش را 
هم بر همین اسـاس گفتم، االن 
هـم که دارم مى  گویـم بر همین 
اسـاس مى  گویم تا آخـر هم بر 
این اساس مى  گویم ، شما دیگر 
از کجا علـم غیب دارید؟ از کجا 
این مسـاله به شـما وحى شده 
که این طور خبر مى  دهید که بله 
شما بر اساس مبنایت گفتى؟ او 
خودش دارد مى  گوید من مرادم 
چیسـت و معنایى که من از این 
لفـظ و از این جملـه اراده کردم 
چیسـت ولى شما علیه او چیزى 
مى  گوییـد کـه من فکـر مى  کنم 
خالف آن حسـن ظن بـه مومن 
است؛ خالف آن وظیفه اى است 
که ما نسبت به علما و بزرگان و 

اهل فن باید داشته باشیم
بـا  مى  گوییـم  مـا  میالنـى:   
توجـه به توضیحاتتـان حرفتان 
نیسـت؛ چـون شـما  پذیرفتـه 
مى  گویید گوسـاله پرستى عین 
حضـرت  اسـت؛  خداپرسـتى 
هارون هـم خطا کرد کـه مردم 
را از گوساله پرسـتى نهى کرد. 
پیغمبـر خدا اشـتباه کرد، قلبش 
توسعه نداشت! مى  گوییم همین 
توضیحاتى کـه مى  دهید که این 
التجلـى  ذو  آن  اوسـت  تجلـى 
اسـت، آن در مقـام احدیـت ال 
یدرك است، در مقام تجلى این 
اسـت، همین حرفها غلط است.
همین ها باز خدا را متجزى کرد.
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ــت  ــخصی اس ــی گوید: وجود واحد ش دیگرم
ــیا بداند، اصال  ــر که خدا را غیر جمیع اش و ه
ــت. خوب من این  ــر و ملحد و زندیق اس کاف
ــبهه ای  را چه کارش بکنم؟ آقا این ها یک ش
ــتند حل بکنند  ــان هست که نتوانس در ذهنش
ــل کردند و این  ــبهه را اهل بیت ح ــن ش و ای
ــد را از جای دیگر  ــان حل نکردند و توحی آقای
ــان به این آقایان  ــن ظنم گرفتند. ولی ما حس
خیلی بیشتر از شماست. گفتم که می  دانم که 
نمی خواهند بگویند؛ اما گیر کرده اند و گفته اند 
و این کتاب ها مطالبش صحیح نیست و توحید 

نیست.
ــالق را رعایت کنید؛  ــد: اخ ــد فرمودی  بع
ــده را از  ــالق در جایی که عقی ــم اخ می  گوی
ــتاد ما  بین ببرد؟ به آقای بهجت گفتند: آقا اس
ــکل دارد. بگوییم به رفقایمان؟ گفتند: اگر  مش
ــود. ما اگر از اول مراعات  ــاد می  ش نگویید فس
ــامح کنیم،  ــم که هی تس ــا را نمی کردی این ه
اشکال اعتقادی یک حرف را می  گفتیم، خوب 
مردم استاد باطل را از غیر باطل می  شناختند؛ 
ــم غیبت نباید کرد، تهمت نباید زد،  ما می  دانی
ــت اما حد و حدود دارد.  ــن ظن باید داش حس
ــلمات فقه ماست؛ اگر  قانون تزاحم که از مس
قرار باشد غیبت از یک نفر متوقف بر این باشد 
که من غیبت نکنم دین و عقیده از بین برود، 
ــت که غیبت کنم. این که  وظیفه من این اس
ــا وقتی می  بینیم  ــت! آقا م دو دو تا چهار تاس
ــن ظنی که به  ــن زاده با تمام حس  آقای حس
ــان داریم عقیده نادرستی را می  گویند که  ایش
نه با عقل جور در می  آید نه با ضرورت مکتب 
ــی یعنی چهارده  ــی – ضرورت مکتب وح وح
ــته اند می  گویند خدا جزء  معصوم جلویت نشس
ــت - می  گوید  ــدارد، خدا فوق اشیاس و کل ن
ــت خدا دو مقام دارد: یکی  آقا این جوری نیس
ــم له  ــام غیب احدیت و ال یدرک، ال اس در مق
ــام ذات همان ذات  ــم له؛ ولی در مق و ال رس
ــم دارد. خوب  ــیا آمده و جزء ه توی همه اش
ــت. مگر ذات توی  ــم این تناقض اس می  گویی
ــیا می  آید؟ اصال این حرف ها نیست و این  اش
ــت و ما هیچ گاه  حرف و این عقیده باطل اس
نمی آییم حقیقت دین و عقیده ای را که- اهل 
ــان توحید بوده – فدای حسن  بیت معجزه ش
ــی بزرگوارند وما  ــم. خیل ــن و تعارفات کنی ظ
ــان می  کنیم ولی قبل از آن از عقیده  احترامش

دفاع می  کنیم. 
ــت، بعد وارد  ــد فرمودید روح مجرد اس بع
ــت. بعد  ــرف غلط اس ــن ح ــویم که ای می  ش
ــدید،  ــدت وجود ش ــث وح ــد وارد بح فرمودی
ــویم کما اینکه شما وارد بحث  خوب بله می  ش
ــدید و این ها می  آید توی مباحث. بعد  تجرد ش
فرمودید اگر وحدت وجود باشد پس باید سنگ 
ــواب ندارد، چرا فقط  ــوب را هم بگویند خ و چ
ــکال خود  ــه؟ می  گوییم این که اش روح را گفت
من بود! من همین اشکال را به ایشان کردم و 
گفتم: آقا تو که هم نفس ناطقه انسانی را ذات 
ــزی را غیر خدا قبول  ــدا می  دانی و هیچ چی خ
ــانی یک حصه از ذات  نداری. نفس ناطقه انس
خداست و سنگ و چوب هم یک حصه از ذات 
ــی که سنگ و چوب  ــت باید ملتزم باش خداس
ــوقند و تصریح  ــعور و ذوق و ش عین ذکر و ش
ــنگ  ــن زاده که س هم کرده به این آقای حس
ــمان عین فهم  و چوب و درخت و زمین و آس
ــتند. چرا  ــعورند، چون عین ذات خدا هس و ش
ــه دیگر! خودش  ــد نگفته؟ خوب گفت می  گویی
ــم فهمیده و  ــد بگوید. ه ــم می  داند چه بای ه
ــکال من به او وارد است و هم خودش  هم اش

اعتراف کرده و فرموده این را.
ــد که یک جا تصریح به جزء   بعد فرمودی
و کل کرده اند و یک جای دیگر خودشان چیز 
دیگر گفته اند. خوب ما چرا برویم دنبال کسی 
که این همه تناقض گویی کرده؟ شیخ مفید و 
ــیخ طوسی و خواجه نصیر و عالمه حلی آیا  ش
ــت یا خدا  یک جا گفته اند که خدا جزء عالم اس
وجود عالم است؟ چرا ما عقاید به این قشنگی 
ــا آن می  توانیم جلوی  ــه این مرتبی را که ب وب
ــتیم کنار بگذاریم و با عقایدی  تمام عالم بایس
ــان خارجی ها به  ــالم دفاع کنیم که هم از اس
ــد این ها را نگاه کن ! یک  ــا بخندند و بگوین م
ــت کرده اند، از خود ما گرفته اند،  خدایی درس
ــن غربی ها و  ــال همی ــدت وجود م چون وح

اروپایی ها و یونانی هاست! 
ــود ما را  ــن حرف خ ــد نگاه ک ــی گوین م
ــود ما بدهند  ــد می  خواهند تحویل خ گرفته ان
ــما  ــاهد برای ش ــا ما بجنگند؛ من ده تا ش و ب
ــیحیت  می  آورم. عده ای زیادی از علمای مس
آمدندمسلمان شدند بعد گفتند افسوس! کاش 
ــیحیتی فرار  ــیحی می  ماندیم ما از مس ما مس
ــدت در عین تثلیث و  ــم که می  گفت وح کردی

 رمضانـى: هى دارید مى  گویید 
رابطـه بین خـدا و خلـق از نظر 
آقایـان رابطه جزء و کل اسـت، 
خوب من هـم معتقدم که برخى 
از ایـن تعابیـر موهم ایـن معنا 
هسـت و نـه تنها موهـم که در 
بعضى جا ها تصریح است؛ اما در 
کنار همین تعابیـر همین آقایان 
یک سـرى تعابیر دیگرى دارند 
کـه آن تعابیر در کنار این تعابیر 
یکدیگر را تکمیل مى  کنند. قضیه 
جـزء و کل اصال و ابدا از دیدگاه 
یک عـارف محقق، باطل محض 
اسـت و اصال یک عـارف معتقد  
به مبانى چنین حرفى را نمى زند.
 میالنـى: آقاى حسـن زاده با 
تمام حسـن ظنى که به ایشـان 
داریـم عقیده اى را مى  گویند که 
نـه با عقـل جـور در مى  آید نه با 
ضرورت مکتب وحى – ضرورت 
چهـارده  یعنـى  وحـى  مکتـب 
نشسـته اند  جلویـت  معصـوم 
مى  گویند خدا جـزء و کل ندارد، 
خدا فـوق اشیاسـت - مى  گوید 
آقا ایـن جورى نیسـت. خدا دو 
مقـام دارد: یکـى در مقام غیب 
احدیـت و ال یدرك، ال اسـم له 
و ال رسـم له؛ ولى در مقام ذات 
همان ذات توى همه اشـیا آمده 
و جـزء هم دارد. خوب مى  گوییم 
ایـن تناقض اسـت. مگـر ذات 

توى اشیا مى  آید؟
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تثلیث در عین وحدت. آمده ایم به علوم و معارف اهل بیت شما دوباره 
ــت! به  ــت ماس ما را به همان ها ارجاع می  دهید! آن ها که اصلش دس
ــده اش را داده اند! اصلش دست ماست؛  ــش دفعه ترجمه ش شما ش
ــالم  ــما یاد بگیریم؟ علی قلی جدید االس ما چرا بیاییم این ها را از ش
ــن که مفصل گله  ــی دارد به نام هدایة الضالی ــان صفویه کتاب در زم
می  کند، می  گوید آخر اسفار چیست که به من می  دهید؟ من از این ها 
ــیخ محمد صادق فخر االسالم کشیش مسیحی بود  فرار کردم! یا ش
ــد بهترین کتاب را نوشته برای ما شیعه ها! ما داریم  ــلمان ش آمد مس
می  گوییم توحید تو باطل است و وحدت وجود درست است! او هم به 
ما می  خندد؛ حاال این مسلمان شده آمده به ما درد دلش را می  گوید؛ 
ــان به ما می  خندند و می  گویند بروید برایشان از مولوی و ابن  بقیه ش
عربی تعریف کنید! بگذارید همین غذایی که را که ما برایشان پختیم 
ــکال ما به این آقایان است ما می  گوییم معارف بسیار  بخورند؛ این اش
عالی و کاملی داریم که با آن در برابر شرق و غرب می  توانیم بایستیم 
این وحدت وجود مال خود آن هاست که دارند ما را بیچاره می  کنند.
ــه اند:خدا در مقام  ــن آقایان آمده اند گفت ــد فرمودید: تمام ای  بع
ــت تجزیه دارد. خوب همین  ــاطت دارد اما در مقام واحدی احدیت بس
ــت دیگر. اوال فرق مقام واحدیت با احدیت در چیست؟ هیچ.  غلط اس
از نظر شرع و عقل و برهان، واحد و احد یک چیز است؛ اگر هم جای 
دیگر استعماالت دیگری دارد در مورد خدا واحد و احد یک چیز است 
ــما همین آب را گاهی هیچ تقیدی  ــفه و عرفا می  گویند ش ولی فالس
ــاظ نمی کنی؛ دیگر آب دریا و آب برف و آب تگرگ ندارد ولی  را لح
ــزی.دو چیز که  ــود متج ــر این تقیدات را لحاظ کردی، این می  ش اگ
ندارند یک خدای بسیط مطلق وحده ال شریک له ما فوق که ندارند؛ 
این ها می  گویند همین عالم و همین اشیا عین ذات خداست. اگر تکه 
ــود من و تو. اگر تکه تکه نگاه نکنی و اصال به  تکه نگاه کنی می  ش
ــود با مقام  ــاوی می  ش حصه ها نگاه نکنی بروی در مقام اطالق، مس
ــت کرد؟  ــما درس ــدا. فکر کردی این خالق و مخلوق برای ش ذات خ
ــت که نیامده اند برای شما خدای  ــکال ما به این آقایان همین اس اش

متعالی از اشیا درست کنند. 
بعد   فرمودید ابن عربی گفته تشبیه و تنزیه هر دوش غلط است! 
تشبیه باید در عین تنزیه باشد. خوب اشکال ما به این آقا همین است. 
آقا! تنزیه خدا کنید مطلقا. واقعا خدا منزه است از خلقش نه جزء خلق 
ــت نه در مقام واحدیتش با خلق یکی می  شود  ــت نه کل خلق اس اس
ــود بلکه تنزیه مطلق است.  نه در مقام تجلی اش با خلق یکی می  ش
سبحان اهللا سبحان اهللا. صبح تا شب نماز می  خواند می  گوید سبحان 
ــه زمان و مکان داری نه جزء داری  ــم داری ن اهللا یعنی خدایا نه جس
ــد این تناقض درباره خداست. تشبیه در  ــبیه باش ! یک کمی از آن تش
ــت؟ یا وحدت است  ــت؟ وحدت در عین کثرت چیس عین تنزیه چیس
ــد و قطعا این ها  ــه یکی از آن دو اعتباری باش ــا کثرت. مگر این ک ی
ــمش را می  گذارند وحدت حقه ولی  وحدتش را اعتباری می  دانند و اس
دروغ است. نمی خواهم بگویم دروغ می  گویند بلکه منظورم این است 
ــت. کثرت اعتباری است ولی وحدت را اعتباری  که مطلب باطل اس
ــت؛ کدام  ــرت را حقیقی. می  گویند وحدت حقیقی اس ــد و کث می  دانن

ــتش را نمی خوری؛  ــدت حقیقی؟ تو پرتقال را می  خوری ولی پوس وح
ــم بگوییم یک پرتقال  ــت اما همه اش را با ه پس کثرت حقیقی اس
ــود اعتباری. این ها هم همین را می  گویند. می  گویند: ببین عالم  می  ش
ــت. تکه تکه عالم را لحاظ کن ولی نگو این خداست  تکه تکه خداس
ــود خدا. خوب همین را  ــت ولی عالم روی همدیگر می  ش و آن خداس
ــکال داریم. این هایی را که شما می  گویید خود ابن عربی گفته،  ما اش
حرف ابن عربی خالف بدیهیات اولیه عقل و خالف ضروریات قطعی 

دین است. 
بعد فرمودند: ابن عربی گفته تنزیه غلط است. نیاید خدا را از عالم 
جدا کنید. می  گوییم منظورتان از جدا شدن چیست؟ اگر منظورتان از 
جدا شدن این است که مثل این که من پرتقال را دو نصفش می  کنم، 
ــم؛ اصال عالم از خدا  ــن طوری از عالم جدا نمی کنی ــدا را ما ای آره خ
ــت تو بخواهی یا نخواهی جداستذاتی که جزء و کل و زمان  جدا هس
ــود که بعد  ــکان ندارد چطور می  خواهد با عالم متحد وجودی بش و م
وحدت در عین کثرت باشد؟ باور کنید هر کس یک ذره ریاضیات بلد 
باشد می  خندد که یعنی چه وحدت در عین کثرت؟ محال است. یکی 
ــت. آنها می  گویند وحدتش حقه است. بعد می  گوییم  اش اعتباری اس
ــت! می  گوییم  ــیا اس وحدت حقه یعنی چه؟ می  گویند یعنی کل االش

پس بگو وحدتش اعتباری است، کثرتش حقیقی است دیگر. 
ــت منزه از هر کثرتی  ــد: خداوند از نظر ذات و احدی ــد فرمودی بع
ــر خلقیه، تجلیات تجزی  ــا از جهت ظهور و تجلی در مظاه ــت ام اس
ــت. می  گویند آب بما هو مطلق و صرف  ــد! خوب همین غلط اس دارن
ــیء الیتثنی و الیتکرر ولی آبی که در خارج مساوی است با آب  الش
ــزا دارد؛ خدا هم همچنین! می  گویند:تو وجود را بما  حقیقی واقعی اج
ــن و تعینات را اصال لحاظ نکن، در عالم عقل فقط  ــو وجود نگاه ک ه
ــگ و گربه و موش و در و دیوار همه  ــود واحد ولی در خارج س می  ش
ــت و این همان حرفی است که قطعا باطل  این ها جز خدا چیزی نیس

است. 
ــم  بعد فرمودید: من خدایم یا جزء خدایم مگر مغز خر خورده باش
که بگویم جزء خدایم! می گوییم ما هم همین را می  گوییم! می  گوییم 
ــا جزء خداییم؟ نگویید ما جزء  ــز خر که نخوردید؛ چرا می  گویید م مغ

خداییم !
رمضانى: پس معلوم می  شود چیز دیگری را اراده کرده اند. 

ــد! مثل این که این طور بگویند:  میالنـى: نه خیر قطعا می  گوین
مگر فخر رازی آدم کوچکی بوده؟ عمر چنین است، علی چنین است. 
ــت از علی؟  ــر فخر رازی مغز خر خورده که بگوید عمر افضل اس مگ
ــا گفته دیگر! یا مغز خر خورده یا در خواب  ــوب می  گوییم: آره باره خ
ــه گفته دیگر ! این را که  ــبهه در ذهنش بوده. خالص حرف زده یا ش

نمی توانید انکار کنید که گفته اند و قسم هم رویش خورده اند.
ــینا می  گوید: اگر امر خالفت دایر شد بین اعقل   ببینید آقا ابن س
و اعلم، باید اعقل خلیفه بشود و اعلم وزیرش بشود مثلما فعل عمرو 
ــه هنوز نمی فهمد عمر با خاک کف  ــی. این مگر مغز خر خورده ک عل
ــه نیست. خوب چرا می  گوید؟ خوب گفته دیگر  پای قنبر قابل مقایس
نمی توانی بگویی مغز خر خورده بوده اند. آقا مغز خر نخورده اند؛ بشر 
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ــت؛ اگر از ابتدا بیراهه رفت این  معصوم نیس
ــینا از اولش دنبال  حرف ها را می  زند. ابن س
اهل بیت نبوده. آقایان فالسفه ما خیلی هم 
ــا از اولش دنبال  ــای بزرگواری اند، ام آدم   ه
ــان رفتند، آخرش  ــن عربی و یون ــفه اب فلس
ــکل از این جاست. خدا شاهد  این شد. مش
است بی احترامی به آن ها نمی کنیم؛ بیاییم 
ــکل را حل بکنیم. نگوییم آقا چون آدم  مش
خوبی است، پس البد این ها را که می  گوید 
ــد دیگر صدبار هم  نمی گوید! خوب می  گوی
ــای ملکی تبریزی  ــد! میرزا جواد آق می  گوی
ــد که ممکن هم  ــی بگوی می  گوید: اگر کس
ــت، این  ــدا هم موجود اس ــت، خ موجود اس
ــدت وجود!  ــت از وح ــرک اس اقرب الی الش
ــات موجودند  ــم ممکن ــر ما بگویی یعنی اگ
ــات  مخلوق ــم  بگویی ــویم؟  ــرک می  ش مش
ــویم؟ ایشان خیلی  ــرک می  ش موجودند مش
ــخص بزرگواری است ولی یک شبهه در  ش
ــته از دست آن در برود،  ذهنش بوده نتوانس
چون از ابتدا راهی را رفته که نباید می  رفت.
 فخر رازی هم از ابتدا راهی را رفته که 
ــت. به مرحوم خواجه گفتند چرا  نباید می  رف
ــد؟  ــنی ش فخر رازی با این همه عظمت س
ــنی نشد! سنی فخر  گفت فخر رازی که س
رازی شد. این ها در فلسفه رشد کردند چنین 
شدند. این ها اگر قبل از فلسفه خواندن یک 
مرتبه شرح تجرید را پیش یک استاد کالمی 
ــفه  ــتادی که فلس ــد نه پیش اس می  خواندن
ــت، قطعا  خوانده و مغزش وحدت وجود اس

این حرف ها را تا آخر عمرشان نمی زدند. 
ــزء و کل تهمت  ــبت ج ــد گفتید نس بع
ــم ببینید  ــت. خوب من عبارت می  خوان اس
ــان (آیت اهللا حسن  ــت یا نه. ایش تهمت اس
زاده) می  فرمایند که:  تعین بر دو وجه متصور 
ــبیل تقابل مثل گوسفند و گاو  است:یا بر س
ــبیل احاطه که از آن تعبیر به احاطه  یا بر س
شمولی می  کنند و تا آخر می  گویند از این دو 
قسم خارج نیست که این قسم دوم می  شود 
ــارت را مختصرش  ــه من عب ــزء و کل ک ج
ــد خالصه مطلب این  می  کنم. بعد می  گوین
ــامل بما دون  ــن و تمیز متمیز و ش ــه تعی ک
ــت؛ چون تمیز کل از آن حیث است که  اس

کل است 
ــت  ــبت حقیقة الحقائق که خداس و نس

ــیم  ــما باش ــوای مخلوق که من و ش با ماس
ــت. ما  ــت یعنی جزء و کل اس این چنین اس
ــه رابطه خدا  ــت ن می  گوییم هر دو غلط اس
مثل گاو و گوساله است نه مانند جزء و کل 
ــزء و کل همین یکی  ــت. تصریح به ج اس
ــوی کل خود رو ای جزء  ــت!   گفت: س نیس
ــتی دعوت تمام  خدا. گفت تو جزء خدا هس
ــت. شمس تبریزی که پیر  انبیا این بوده اس
همه این هاست گفت: دعوت تمام انبیا این 
ــس از کل غافل  ــت تو جزو منی پ بوده اس

مباش و به سوی کل خود بیا! 
ــی نهایت  ــت و ب ــد: نهای ــد فرمودی بع
ــم، نهایه  ــت. من نگفت ــم اس از خواص جس
ــت و ال نهایت از خواص کم  ــد نهای می  گوی
ــی بگوید خدا نامتناهی است  است. اگر کس
ــدا را کمی می  کند.  اصال نمی فهمد دارد خ
ــا می  کنید که ما دو  ــما برای ما معن حاال ش
رقم بی نهایت داریم یک رقمش خدا و یک 
ــان من خدایش را  ــت! ج رقمش غیر خداس
معنا کنید که خدای بی نهایت چیست؟ یک 
نفر از اعاظم مذهب ما این را نگفته نه شیعه 
ــنی! این ها هزار سال از اسالم گذشت  نه س
ــم می  گویند تازه از  ــان ه در آوردند! خودش
ــالم در آمده!! چهار تا روایت را غلط معنا  اس

کردند و این حرف ها را زدند. 
ــدت در کثرت را چه  ــد فرمودید: وح بع
ــت.  ــوب می  گوییم باطل اس ــد؟ خ می  گویی
روایاتی داریم که خدای متعال غیر محدود و 
ال متجزئ؛ خدا غیر محدود است نه این که 
ــت؛ یعنی ماسوای خدا که  خدا نامتناهی اس
ــند؛ چون  اجزاء دارند حتما باید محدود باش
شیء متجزی نمی تواند که بی نهایت باشد؛ 
این را خواجه مفصل در برهان تطبیق گفته؛ 
ــیای محدودی  بنا براین خدا غیر از این اش
ــزء و کل دارند قطعا باید  ــت که چون ج اس
ــند. خدا خالف خلقش است لذا  محدود باش
ــزء هم ندارد  ــد و ال متجزئ خدا ج می  گوی
ولی این آقایان می  گویند: من هم یک جزء 
خدایم چون صدر روایت را غلط معنا کردند، 

در ذیلش هم گیر کردند. 
ــرت را چه  ــد فرمودید: وحدت و کث بع
ــت یا نه؟  می  گویید آیا از خواص متکمم اس
ــما خداوند را واحد می  دانید  خوب بله. آیا ش
ــت فرق ما با فالسفه  یا نه؟ بحث همین اس

 رمضانـى: ایـن حـرف را محیـى 
الدیـن در بحـث تشـبیه و تنزیه در 
فتوحات و جا  هاى دیگر مطرح کرده 
و گفتـه عـده اى رفته انـد بـه طرف 
تشـبیه یعنى خدا را به خلق تشـبیه 
کرده انـد کـه غلط رفته اند و اشـتباه 
کرده انـد و بیراهه رفته اند؛ یک عده 
اى هـم رفتند به طـرف تنزیه صرف 
یعنـى خـداى تبـارك و تعالـى را از 
خلقش جدا و بریده فرض کردند که 
ایشان هم اشـتباه کرده اند؛ ایشان 
مى  فرمایند از جهتى تشـبیه است و 
از جهتى تنزیه است. از جهت ذات، 
از جهـت مرتبـه احدیـت و هویـت 
غیبیه منزه اسـت از هـر کثرتى و از 
هـر تجزیـه اى؛ اما از جهـت ظهور 
و از جهـت تجلـى در مظاهر خلقیه، 
چون ظاهر شده در این مظاهر و این 
مظاهـر تجلیات او هسـت ، تجلیات 
باالخـره داراى اوصافـى اسـت من 
جملـه تجزیه، من جملـه نقص، من 

جمله محدودیت و...
 میالنى: فرمودیـد ابن عربى گفته 
تشـبیه و تنزیه هر دوش غلط است 
و تشـبیه باید در عین تنزیه باشـد. 
خوب اشـکال ما همین اسـت. واقعا 
خدا منزه اسـت از خلقـش. نه جزء 
خلق اسـت نه کل خلـق، نه در مقام 
واحدیتش با خلق یکى مى  شود و نه 
در مقام تجلى اش بلکه تنزیه مطلق 
است. این که یک کمى از آن تشبیه 
باشـد این تناقض درباره خداسـت. 
چیسـت؟  تنزیـه  عیـن  در  تشـبیه 
وحـدت در عیـن کثرت چیسـت؟ یا 
وحدت اسـت یا کثرت. مگر این که 
یکى از آن دو اعتبارى باشـد و قطعا 
این هـا وحدتش را اعتبارى مى  دانند 
و اسمش را مى  گذارند وحدت حقه! 
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ــفه می  گویند خدا واحد است  ــت که فالس این اس
یعنی کل االشیاست؛ ما می  گوییم نه اصال وحدت 
ــت؛ وحدت عددی  برای خدا قطعا به این معنا نیس
نیست. آن ها می  گویند ما هم می  گوییم وحدت خدا 
ــت! می  گوییم:وحدت عددی یعنی چه؟  عددی نیس
می  گوید: وحدت عددی یعنی این سیب این پرتقال 
ــدت حقه حقیقیه یعنی  این صندلی. می  گوییم وح
ــور بی نهایت.  ــیا به ط چه؟ می  گوید: مجموعه اش
ــت. یعنی وحدت حقه  می  گوییم هر دو آن غلط اس
ــت بلکه وحدت حقه حقیقیه (این  حقیقیه این نیس
ــم ها را هم از خودشان در آوردند که حاال کاری  اس
ــزء ندارد، کل  ــت که چون خدا ج ــم) این اس نداری
ــیا نه دور  ــبت به اش ندارد، زمان و مکان ندارد، نس
می  شود نه نزدیک، نه داخل می  شود نه خارج، این 
ــد، چون تعدد  ــود دو تا باش ذات دوم ندارد و نمی ش
ــه فرع بر تجزی است. دو تا مثلث می  توانیم  همیش
ــیم، دو تا مربع می  توانیم داشته باشیم  ــته باش داش
ولی ذاتی که جزء و کل ندارد نمی شود دو تا باشد: 
ــاه فقد جزأه همین که  ــن قرنه فقد ثناه و من ثن م
ــد دو تا خدا بدان که هر دو را متجزی کردید.  گفتی
ــم روایات  چقدر روایات این ها را گفتند؛ به خدا قس
در یک جمله کوتاه چقدر برهانی و عقلی و بدیهی 
ــه با یک جمله کوتاه باید ده جلد  صحبت کردند ک
ــه دریا. من قرنه فقد ثناه  ــفه را بریزی ب کتاب فلس
ــد. و  ــن ثناه فقد جزأه تا گفتی دو تا تجزیه ش و م
ــی این ها اجزای  ــد جهله. تو اگر گفت ــن جزأه فق م
ــو می  روی در  ــی ت ــد اصال خدا را نمی شناس خداین
ــدا! البته مورچه هم  ــم را می  گویی خ بابی که عال
می  گفت:شاخک من که این قدر است شاخک خدا 
ببین چقدر بزرگ است! با خدا شناسی فکر خودش 
ــت وجود خدا بی  ــود من این قدر اس می  گوید وج
نهایت است. دقیقا بحث آن مورچه است؛ اهل بیت 
ــت نه بزرگ  ــد: خدا متعالی از این حرف هاس گفتن

است نه کوچک؛ نه عین اشیاست نه کل اشیا. 
ــه تناهی ابعادند؛  ــفه قائل ب بعد فرمودید فالس
ــفه قدیم  ــد و رفت. فالس ــی ش ــن حرف قدیم ای
ــه نمی گویند. االن  ــد تناهی ابعاد، االن ک می  گفتن
ــاوی  ــد اصال تناهی ابعاد نداریم. ابعاد مس می  گوین
ــن زاده را  ــت. بروید حرف   های آقای حس با خداس
ــان معتقدند همین ابعاد  ــد. االن همین آقای بخوانی
ــت، چه مکانا چه زمانا چون مساوی با  نامتناهی اس
ذات خداست؛ تناهی ابعاد مال فلسفه مشاء بود که 
ــت.  این حرفش با آن حرفش ۱۰۰ تا تناقض داش
ــان نیست، چون  این ها که اصال تناقض در کالمش

همه را طبق وحدت وجود معنا کردند! اصال خدای 
ما فوق را هیچگاه در کتابشان نمی آورند! ابن سینا 
یک صفحه از خدای باال می  گفت؛ یک صفحه هم 
ــت! این ها که تنقیحش  می  گفت: خدا عین اشیاس
ــمتی را که مال خدای باال بود – نه  کردند. هر قس
باالی مکانی بلکه یعنی متعالی از اشیا – برداشتند 
ــت! عبارت ها همه  ــدا عین همه اشیاس و گفتند خ

صریح و نص است می  دهم خدمتتان بخوانید. 
رمضانـى: آقای میالنی همه این ها پیش من 
ــت این اوراق اینقدر از طرف ایادی شما به ما  هس

رسیده که دیگر احتیاج نداریم !
ــد در طریق اثبات  میالنـى: ایادی که بخواه
توحید باشد ایرادی ندارد. حاال انصافا تا حاال ایادی 
ــا را پخش کرده اند یا ما  ــتر این حرف ه آقایان بیش
ــتان  ــر و راهنمایی و دبیرس که در میان دختر و پس
ــت از این حرفها؛ حاال دو  ــون، همه پر اس و تلویزی

کلمه که ما می  خواهیم بگوییم، ایادی شدیم؟!
ــاهد است  ــما خدا ش رمضانى:اکثر مطالب ش
خطابی بود. منتها من نمی خواستم جسارت کنم. بر 
اساس یک سری برداشت ها که می  فرمایید و قبول 
ــان چیز دیگری است.  نکردن این که این ها مرادش
آن چه جنابعالی می  فرمایید بر این اساس رقم خورد 
ــن هم همه این ها را قبول دارم. یعنی   واقعا اگر  و م
ــد که در ظواهر عباراتشان  چنانچه همین طور باش
ــد و بعضی از جاها موهم  بعضی از جاها تصریح ش
این است که اشیا را جزء خدا می  دانند، بنده انا اول 
الکافرین بالفلسفةو العرفان خواهم بود بدون تردید! 
منتها این نیست. همانطور که شما خطابه فرمودید 

بنده عرض می  کنم این جور نیست. 
ــان تمثیلی خدمتتان عرض  ببینید من یک بی
ــت کردم اگر  ــم. البته تمام آنچه آوردید یادداش کن
ــخ بگویم یقینا در ظرف  بخواهم همه این ها را پاس
ــما عرض  ــه نمی توانم؛ من فقط خدمت ش ده دقیق
می  کنم قضیه نفس ناطقه انسان با بدن که پیغمبر 
ــما چه  ــه فقد عرف ربه ، ش ــن عرف نفس فرمود:م
ــتید؟  ــبتی بین این نفس با این بدن قائل هس نس
ــبت اتحاد قائلید؟ آیا نسبت  آیا بین نفس و بدن نس
ــت مطلقه قائلید؟ یا  ــبت عینی حلول قائلید؟ آیا نس
ــارات؟ یقینا من  ــزی ورای این تعابیر و اعتب نه چی
ــول در بدن نکرده  ــما معتقدید نفس حل معتقدم ش
ــت یک  ــود باید با بریدن انگش ــون اگر حلول ب چ
ــس ناطقه و روح من  ــت به همان اندازه از نف دس
ــود و حال آن که این طور نیست. طرف را  جدا بش
ــت و پایش را ببرند و اعضای رئیسه اش باشد،  دس

اگـر  واقعـا  رمضانـى: 
چنانچه همین طور باشد 
که در ظواهر عباراتشان 
بعضى از جاهـا تصریح 
شـد و بعضـى از جاهـا 
موهم این است که اشیا 
را جـزء خـدا مى  داننـد، 
الکافریـن  اول  بنـده 
العرفـان  و  بالفلسـفۀ 
خواهم بود بدون تردید! 

منتها این نیست.
تبریزى  شمس  میالنى: 
که پیر همه این هاست، 
گفت: دعـوت تمام انبیا 
این بـوده اسـت که تو 
جـزو منـى پـس از کل 
غافل مباش و به سـوى 
کل خـود بیا: سـوى کل 

خود رو اى جزء خدا ! 
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ــر جای خودش باقی است و هیچ نقص و بریدگی نسبت به  نفس س
ــود؛ چون روح حلول نکرده و اگر حلول می  کرد  جنبه روح وارد نمی ش
ــت یا در  ــأله مثل بقیه موارد مثل وقتی که آب در کوزه هس این مس
ــیبی فرو می  رود چطور آن جا جدایش که بکنند و آن را ببرند  یک س
ــد، این جا  به همان اندازه که آن را بریدیم آن آب هم جدا خواهد ش
ــود درحالی که این جور نیست؛ پس حلول  هم همین جوری باید بش
ــود گفت این ها با هم انضمام پیدا  ــت. اما در مسأله بعدی می  ش نیس
ــد و اتحاد برقرار کردند مثل این که این جلد با این کتاب متحد  کردن
ــده؛ خوب انضمام هم نیست. نفس ناطقه من با  ــدند و این طور ش ش
ــما، چنین نیست با هم انضمام  ــما با بدن ش بدن من، نفس ناطقه ش
ــند! پس اتحاد هم نیست، حلول هم نیست. قضیه  و اتحاد کرده باش
عینیت هم نیست! نفس ناطقه شما واقعا عین بدن شما و نفس ناطقه 
ــی دارد غیر خواص بدن  ــت. چون روح خواص من عین بدن من نیس
ــد از آن طرف  ــدن خواصی دارد غیر خواص روح. پس عینیت نش و ب
ــد؛ اتحاد هم نشد؛ حال شما می  توانید بریدگی و انعزال  حلول هم نش
ــر  مطلق را این جا بپذیرید؟ یقینا نمی توانید چون نفس در تمام شراش
بدن و اعضا و جوارح حضور دارد؛ منتها نه حضور حلولی و نه حضور 
ــت؛ قضیه  اتحادی و نه حضور عینی؛ بلکه یک امری ورای این هاس
ــزرگان که عقیده دارند و دفاع  ــدت وجود در رابطه با این عقاید ب وح
ــد از آن، یک جنبه تمثیلی اش همین بود که خدمتتان عرض  می  کنن
کردم. به تعبیر جامی:حق جان جهان است و جهان جمله بدن. یعنی 
حق را به عنوان مدیر و مدبر و مربی جهان به همان تعبیر قرآن رب 
ــت و بقیه این ها  ــت و آن وجود اس ــن اعتقاد دارند آن حق اس العالمی
ــوب الی الوجودند و موجودند و  آقایان  ــتند بلکه منس اصال وجود نیس
ــه کثرت موجود قائلند؛ وحدت وجود و  ــه قائل به وحدت وجودند، ب ک
ــت  ــیار مزخرف و غیر قابل دفاع اس ــرت موجود. و آن که امر بس کث
ــتلزم این حرف   های غیر  ــت که مس وحدت وجود و وحدت موجود اس
ــما از صدرش تا ذیلش با  قابل دفاع خواهد بود که عمده فرمایش ش
همه لوازمش مترتب می  شود بر این امر که ما قائل بشویم به وحدت 
ــا قائل به وحدت وجود و  ــود و موجود؛ اما آقایان از محققان عرف وج
ــد بلکه آن را به  ــد و موجود را صرف الوجود نمی دانن ــرت موجودن کث
ــه تعبیر خود قرآن آیت حق و  ــه مجالی وجود، مظهر وجود و ب منزل
ــؤون حق می  دانند نه این که این ها را جزء خدا و  ــانه حق و از ش نش
ذات خدا بدانند که هی شما تکرار می  کنید؛ من فقط و فقط می  خواهم 
ــول صلی اهللا  با این بیان تمثیلی که با توجه به فرمایش حضرت رس
ــه فقد عرف ربه یک مقدار روی  ــلم که من عرف نفس علیه و آله و س
همین ما تمرکز کنیم و نفس را بردارید و جایش حق بگذارید و بدن 
را بردارید و جایش عالم و موجودات و کثرات خلقیه بگذارید و همان 
نسبت و ارتباطی که بین نفس و بدن هست همان نسبت و ارتباط را 
ــول حاکم بدانید. اگر  بین خالق و مخلوق طبق فرمایش حضرت رس
ــد خدا شاهد است نه حلول پیش می  آید نه تجزیه پیش  این جور باش
می  آید نه اتحاد پیش می  آید و نه عینیت پیش می  آید، نه هیچ یک از 
لوازم فاسدی که من هم امضا می  کنم ده برابر آنچه شما فرمودید بر 
ــت و آن چه خدمتتان عرض کردم  بطالنش اما خوب ببینید این نیس
هست. این نهایت عرضی است که در این جا من دارم. منتها دوازده 

مورد از فرمایش شما را من یادداشت کردم که ظاهرا وقت تمام است 
ــاء اهللا این جلسات با حوصله ادامه پیدا بکند  و من امیدوارم که ان ش

و خدا شاهد است بنده دوست شما هستم.
میالنى: ما هم همچنین حاج آقا.

ــتانه حل بکنیم من راجع به  رمضانـى: منتها اگر بخواهیم دوس
ــما  این تمثیلی که عرض کردم مقداری تمرکز بکنید، ببینید جواب ش
ــت که ما ارتباط بین نفس و بدن را نه ارتباط اتحادی نه حلولی  چیس
ــه عینیت نه انعزال و بریدگی، چون حضورش همه جا  نه انضمامی ن
ــت این را یک تمرکز بکنید تا بعد ما بتوانیم بیانات خود را با این  هس

بیان تمثیلی یک مقداری در بیاوریم.
ــت نه  ــان فرمودند رابطه نفس و بدن نه حلول اس میالنى: ایش
ــت نه انضمام است نه عینیت است یک چیزی ماورای این  اتحاد اس
ــت ما می  گوییم رابطه نفس با بدن همه این ها باشد چه اشکالی  هاس

پیش می  آید؟
رمضانى: این بیان تمثیلی است.

میالنى: من هم می  دانم این بیان تمثیلی است. همین تمثیل را 
من دارم می  گویم؛ شما همه ادله تان یک مثال بیشتر نیست. کتاب -
ــان همین یک مثال است. دلیل که  ــفه و کل حرف هایش  های فالس
ــان است. بعد هم که جواب  ندارند. فقط همان دلیل نامتناهی بودنش
ــان را می  دهیم می  گویند این یک مثال بود! خوب همین مثال  مثالش
ــد، می  تواند اتحاد  ــت؛ رابطه نفس با بدن می  تواند حلول باش غلط اس
ــد، می  تواند عینیت باشد ولی مگر شما می  توانید با رابطه خالق و  باش
ــزا دارد. نفس هم اوال که اجزا  ــه کنید؟ خوب بدن اج مخلوق مقایس
ــما  ــی ای که می  آید با نفس ش ــرض کن اجزا ندارد، ش ــا ف دارد؛ ثانی
ــد آن ارتباط را برقرار کند؟  ــاط برقرار می  کند چگونه خدا می  توان ارتب
ــت و واقعا تدبیر بدن می  کند  ــر می  گویید نفس غیر از بدن من اس اگ
ــده فقها و متکلمین  ــت، این که عقی ــل خدا که غیر مخلوقات اس مث
ــوفی این را نمی گوید! آقایان اگر این ها را بگویند  ــت و هیچ فیلس اس
ــه در عالم تدبیر  ــاورای عالم می  دانیم ک ــیء م ــه ما خدا را یک ش ک
ــا که آقایان  ــه از متکلمین می  گیرند. هر ج ــوب این را ک ــد خ می  کن
ــبهه بدهند به مطالب متکلمین  گیر می  کنند و می  خواهند جواب از ش
ــند تا خودشان  ــتدالل می  کنند وحرف های آنها را بیرون می  کش اس
ــان را بزنند. می  گویند خیال نکنی ما و خدا دو چیز هستیم؛  حرفهایش
ــت ، الجرم عین  ــت؛ غیرتش غیر در جهان نگذاش عینیت محض اس
ــت؟ همه آقایان می  گویند  ــیا شد. چرا می  گویید عینیت نیس جمله اش
عینیت است، شما می  گویید عینیت نیست؟ مضافا بر این رابطه نفس 
با بدن را شما نمی شناسید؛ چرا به چیزی که اصال نمی شناسید برای 
ــتدالل می  خواهید بکنید؟ ولی هر چه باشد رابطه نفس با بدن  ما اس
رابطه حادثی است با حادث دیگر؛ رابطه یک موجود حادث و متجزی 
ــت. خدا  با یک حادث دیگر چه ربطی به خدا دارد؟ این مثال غلط اس
ــل می  گوییم که قول  ــت که در جای خودش مفص ــنخ نیس از این س
ــوی اهللا مخلوق  ــت؛ کل ماس به تجرد نفس و... این ها اصال غلط اس
ــتند، مخلوق خدا زمان دارد و چیزی که زمان دارد نمی شود  خدا هس
ــد! اصال آن بحث را ما االن نداریم، ما می  گوییم آن مثال  مجرد باش
ــت که آقا اگر رابطه ای  به درد نمی خورد. اصال این موافق حرف ماس
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ــد خدا قطعا بخالف  هم بین نفس با بدن باش
ــیء بخالف االشیا است. بعد  خلقش است، ش
می  گویید این نیست آن هم نیست. خوب یک 
چیزی بگویید. این جواب شد؟ می  گویید هیچ 
ــت ولی یک چیزی است که  یک از این ها نیس
من نمی دانم چیست. البد خدا هم همین طور 

است، این مشکلی را حل کرد؟ 
ــه خواندید  ــن روایتی هم ک ــالوه بر ای ع
ــت که یا در کتاب  ــت، روایتی اس روایت نیس
مصباح الشریعة است یا در کتاب غوالی اللئالی 
ــاری ندارند و تازه  ــت، کتاب هایی که اعتب اس
ــد؛ یک عده  ــم معنا می  کنن ــت را صد رق روای
ــه چون رابطه نفس  ــن جور معنا می  کنند ک ای
ــه خدا و خلق  ــود رابط ــناخته نمی ش با بدن ش
ــود؛ تازه حد اکثر یک خبر  هم شناخته نمی ش
ــت که همیشه فالسفه  ــت؛ جالب اس واحد اس
ــما به خبر واحد  ــان می  گویند: ش به مخالفینش
ــه یک متکلم  ــتدالل می  کنید! در حالی ک اس
نداریم که در عقاید خود به خبر واحد استدالل 
ــن دلیل ضعیف بی  ــفه کمتری کند؛ خود فالس
ــریع بنای اعتقاداتشان را  مبنا پیدا می  کنند س
ــدت وجود به این  ــد؛ در وح روی آن می  چینن
ــند و  مهمی یک روایت پیدا می  کنند که نه س
مدرک دارد نه داللت دارد ، بعدش هم به بقیه 

می  گویند شما چنین هستید! 
ــت،  ــد فرمودید: بریدگی و انعزال نیس بع
نفس هم در همه اعضا حضور دارد؛ می  گوییم 
یعنی چه؟ کی این را گفته؟ می  گویید:اگر روح 
ــد و انگشتم را ببرند،  ــت باش من در این انگش
ــود؛ می  گوییم خوب  یک تکه اش کنده نمی ش
شاید هم کنده بشود چه اشکال دارد؟ می  گویند 
اثرش فرق دارد؛ خوب از کجا می  گویید اثرش 
فرق دارد؟ این ها چیزهایی است که مرتب شما 
ــه به مجهوالت می  دهید! برای چه؟ برای  احال
ــات یک مطلب خالف ضرورت. من بگویم  اثب
ــت ! بگویید یعنی چه؟ بگویم  مثلث، مربع اس
ــوب رابطه نفس  ــل رابطه نفس با بدن. خ مث
ــما می  فهمی نه من می  فهمم!  با بدن را نه ش
بعد با این مساله آن تناقض را می  خواهی حل 
ــه غلط و مال  ــی ای حال این رابط کنی؟ عل
مخلوقات خداست و خدا این را ندارد و مدیر و 
مدبر هم که گفتند، فالسفه مدیر و مدبر را به 
ــچ عنوان قبول ندارند و می  گویند خدا عین  هی

ذات اشیاست.

ــود و کثرت  ــد: وحدت وج ــد  فرمودی  بع
ــا وحدت  ــام این ه ــه آقا تم ــت؛ ن موجود اس
ــان قائل به وحدت  ــتند، همه ش موجودی هس
ــخصی موجود اند. ببینید حاج آقا! ما ثبوتا ۲  ش
ــتر نداریم:۱- خالق غیر از مخلوقات  معنا بیش
ــمش  ــت. ۲– غیریت از بین برود، حال اس اس
ــذار یا وحدت  ــی وحدت وجود بگ را می  خواه
ــدت در عین  ــذار! می  خواهی وح ــود بگ موج
کثرت بگذار می  خواهی کثرت در عین وحدت 
بگذار! می  خواهی تجلی و ظهور بگذار. هر چه 
می  خواهی بگویی عقیده همین است؛ فالسفه 
ــم ها را عوض می  کنند. شما خیال می  کنید  اس
ــد؛ مطلب را که عوض  ــب را عوض کردن مطل
ــتر نداریم و عقیده  نکردند. ثبوتا دو عقیده بیش
به غیریت خالق و مخلوق را تمام این فالسفه 
ــرک می  دانند. وصلی اهللا علی محمد و آله  ش

الطاهرین. 
ــه دیگری  ــاز هم یک خطاب رمضانـى: ب
ــر و عمیق تر از این  ــد! مطالب خیلی دقیق ت ش
ــت. منتها من هر چه می  گویم  ــات اس فرمایش
ــیا در ذات نیستند،  قائل به جزئیت و حلول اش
ــما تکرار می  کنید که من ادله فرمایش  هی ش
ــای دیگر طور دیگر  ــان را می  آورم که ج آقای
ــد از ابعاد  ــه یک بع ــما ب ــش کردند. ش فرمای

فرمایش آقایان تکیه می  کنید.
میالنى: ما جواب فرمایشات شما را دادیم 
ــانی که می  خوانند خودشان  و مخاطبین و کس

قضاوت کنند. 
سـمات: از اسـاتید محترم به خاطر 

شرکت در این گفتگو تشکر مى  کنیم. 

 رمضانـى: آقایـان کـه قائـل 
بـه وحـدت وجودند، بـه کثرت 
موجـود قائلنـد؛ وحـدت وجود و 
کثرت موجود. و آن که امر بسیار 
مزخرف و غیر قابل دفاع اسـت 
وحدت وجـود و وحـدت موجود 
اسـت که عمده فرمایش شـما 
از صـدرش تـا ذیلـش بـا همه 
لوازمش مترتب مى  شـود بر این 
امر که ما قائل بشویم به وحدت 
وجـود و موجـود؛ امـا آقایـان از 
محققـان عرفا قائل بـه وحدت 
وجود و کثرت موجودند و موجود 
را صرف الوجـود نمى دانند بلکه 
آن را بـه منزلـه مجـالى وجود، 
مظهر وجود و به تعبیر خود قرآن 
آیت حق و نشانه حق و از شؤون 

حق مى  دانند.
وحـدت  فرمودیـد:  میالنـى:   
وجود و کثرت موجود اسـت؛ نه 
آقا تمام این ها وحدت موجودى 
هستند، همه شان قائل به وحدت 
شـخصى موجـود انـد. ببینید ما 
ثبوتا دو معنا بیشـتر نداریم:1- 
خالـق غیـر از مخلوقات اسـت. 
2– غیریـت از بیـن بـرود، حال 
اسـمش را مى  خواهـى وحـدت 
وجود بگـذار یا وحـدت موجود! 
مى  خواهى وحدت در عین کثرت 
بگذار یا کثـرت در عین وحدت! 
مى  خواهى تجلى و ظهور بگذار. 
هر چـه مى  خواهى بگویى عقیده 
همین است؛ فالسـفه اسم ها را 
عـوض مى  کنند. تمام فالسـفه 
عقیده به غیریت خالق و مخلوق 

را شرك مى  دانند.
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132

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



اشاره 
مطلب زیر حاصل گفتکوى سـمات با آیت اهللا حاج شـیخ على کورانى از 
علماى لبنان اسـت که سـالها در حوزه   هاى علمیه نجف اشـرف و قم به 
تدرس و تدریس و تحقیق و تالیف اشـتغال داشـته و اکنون نیز در مرکز 
فرهنگى ـ  دینى المصطفى در قم به تالیف و تحقیق و تبلیغ معارف قران 
و اهـل بیت علیهم السـالم اشـتغال دارند. تاکنون ده هـا کتاب از وى  به 
زبان عربى منتشـر شـده است. ایشان در پاسخ به سئوال اول ما در باره 

سوابق و فعالیت   هاى خود توضیحات بیشترى ارائه کرده اند. 

 بسـم اهللا الرحمن الرحیم، اگر ممکن اسـت براى آشـنایى مخاطبان و 
خواننده   هاى ما با شـما، مقدمـه کوتاهى راجع به زندگى و محل تحصیالت 

و اساتید خود بفرمایید.
 بنده طلبه ای از جنوب لبنان هستم؛ به تشویق و توصیه آیت اهللا سید عبدالحسین 
شرف الدین قدس اهللا نفسه وارد عالم طلبگی شدم و ابتدا در لبنان تا حد لمعه را خواندم، 
ــاتید بزرگ و معروف آن دیار که از مشهورترین آنها سید  ــپس ده سال در نجف نزد اس س
ــائل را نزد سید محمد سعید حکیم  ــید محمد باقر صدر بودند درس خواندم. رس خویی و س
ــدم؛ من وکیل عام آیت اهللا حکیم در کویت بودم. سپس  ــپس مشغول تبلیغ ش خواندم؛ س
ــاعدت کردم؛ دو  ــان گذراندم. اوائل انقالب به ایران آمدم و انقالب را مس ــی را در لبن مدت
ــعتش می  شناسم؛ و برخی از دوستان  ــال در جبهه بودم و جبهه ها را با تمام طول و وس س
ــرفه  ــپس در قم مش ــرادران را از لبنان و عراق می  آوردیم تا در جبهه فعالیت کنند؛ س و ب
ــدم. کار را با معجم االمام المهدی آغاز نمودم و سپس با آیت اهللا  ــغول امور علمی ش مش
ــه مرکز معجم فقهی را افتتاح کردیم و برنامه "مکتبة اهل البیت  گلپایگانی قدس اهللا نفس
ــتانی در  ــراه باعنایت و رعایت آیت اهللا سیس ــالم" را تولید کردیم؛ اکنون هم ــم الس علیه
ــعه می  دهیم و بنده مشغول  مرکز"المصطفی"همکاری و فعالیت داریم و این برنامه را توس

تالیفاتی نیز هستم. 
حدود چهل الی پنجاه کتاب تالیف نموده ام که موضوع اکثر آنها عقاید و سیره و تاریخ 
ــت؛ از اولین کسانی هستم که در عقاید وهایت مناقشه و با آنها مناظره کردم؛ آنها مرا  اس
به عنوان فردی عالم که به گونه سنتی بحث و دفاع می  کند توصیف نمودند. این خالصه 

ای از سوابق بنده است.

 مـا فصلنامـه اى بـا موضوع نقد فلسـفه و عرفـان داریـم. مایلیم نظر 
جنابعالـى را راجع به فلسـفه و عرفـان مصطلح بدانیم و این که شـما چه 
نسـبتى بین این فلسـفه و عرفان با معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم 

مى  بینید؟
ــت که به وسیله آن حوزه علمیه به دو قسم تقسیم  ــفه و عرفان مسئله ای اس  فلس
شده است: اکثر حوزات علمیه در نجف و قم و غیر آن نسبت به فلسفه و عرفان مخالفت 
دارند که باید دید سبب این مخالفت و احتیاط چیست؟ دسته دوم عالقه به فلسفه و عرفان 
ــی کرد. وقتی سبب مخالفت بعضی و سبب  ــبب موافقت آنها را هم بررس دارند که باید س

موافقت بعضی دیگر را با فلسفه و عرفان دانستیم، امر واضح می  شود. 
ــت که درست است  ــفه و عرفان این اس ــبب مخالفت گروه اول از علمای مابا فلس س
ــت، اما این علم، صرف تعمق نیست بلکه این علم حاوی  ــفه دربردارنده تعمق اس که فلس
اصطالحات و شیوه فکری خاص خود و نیز واجد چهره   های خاص خویش است. بنابراین 
ما در برابر یک منظومه ای مرکب از اصطالحات و ترمینولوژی خاص و نیز سلوک فکری 

و متفکران ویژه و به خالصه در برابر یک مدرسه و مکتب خاص قرار داریم.

فلسفه و عرفان مسئله اى است 
که بـه وسـیله آن حـوزه علمیه 
به دو قسم تقسـیم شده است: 
بسـیارى در حـوزات علمیـه در 
نجـف و قم و غیر آن نسـبت به 
فلسـفه و عرفان مخالفت دارند 
که باید دید سـبب این مخالفت 
و احتیـاط چیسـت؟ دسـته دوم 
عالقه به فلسـفه و عرفان دارند 
که باید سبب موافقت آنها را هم 

بررسى کرد. 
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ــفه می  خوانند و تدریس  ــا می  بینند طالبی که فلس ــن که، وقتی علمای م ــت ای نخس
می  کنند، تعابیر و الفاظی استعمال می  کنند که نه با لغت و نه با میراث و فرهنگ اسالمی 
ــیره پیامبر و ائمه علیهم السالم است و نه با ادبیات اکابر علمای  ــنت و س ما که قرآن و س
ــت، لذا با آن  ــت، بلکه این لغت و الفاظ جدیدی اس ــع تقلید ما مأنوس اس ــب و مراج مکت

مخالفت می  کنند.
ــور فرانسه نوگرایانی می  بینیم که مذهب جدیدی تأسیس نموده و اصرار   االن در کش
بر استعمال الفاظ مخصوص و معینی دارند و می  خواهند این الفاظ مخصوص را جایگزین 
کنند که البته در این اصرار خود مقاصد و اهدافی دارند و معلوم شده این حرکتی استعماری 
ــدرک دکترا اعطا می  کنند و  ــه دعوت می  کنند و به او م ــت که فالن کس را به فرانس اس
ــتعمار کنند؛ بنابراین کسانی که از  ــتند تا آنها را اس ــلمین و عرب می  فرس او را به بالد مس
ــالم را دارند و دستاویز آنها  ــه این مذهب خارج می  شوند، قصد تخریب فرهنگ اس مدرس
همین الفاظ و مصطلحات خاص و جدید آنهاست؛ یعنی امام معصوم علیه السالم تعبیری 
ــفه می  خواهد تعبیر دیگری به کار ببرد؛ این جاست که مخالفت می  کنیم  به کار برده، فلس
ــالم به الفاظ و تعابیر آنها  ــم: اوالً ما از باب اصالت تعابیر معصومین علیهم الس و می  گویی
ــک می  کنیم و در گام دوم خوف آن داریم که این تعابیر، فتح باب اشکاالت فرهنگی  تمس

یا گریز از مفاهیم اصیل باشد. این در باب الفاظ و مصطلحات فلسفی؛
دوم، بحث طریقه و روش تفکر فلسفی است؛ در اسالم منطقی روشن برای تعامل با 
ــلوبی جهانی که خدای عزوجل این  لغت و الفاظ و حقایق وجود دارد، منطقی فراگیر و اس
اسلوب و منطق را در انزال تورات و انجیل و قرآن به کار برده و با همان اسلوب با پیامبر 
ــالم مخاطبه نموده است و روات احادیث، این اسلوب را از پیامبر و ائمه  و ائمه علیهم الس
ــالم آموخته اند و مسلمانان نسل به نسل آن طریق را آموخته اند و مراجع عظام  علیهم الس
ــخن می  گویند و مطلب می  نویسند. این نوعی از منطق است؛ اما  ــیوه س تقلید ما به این ش
ــلوب ارائه دهند که ما این طریقه  ــفه تالش می  کنند طریقه جدیدی از منطق و اس فالس
جدید را روش تفکر فلسفی می  نامیم. این شیوه غرابت دارد و مادامی که غرابت دارد، اوالً 
ــت که این شیوه می  خواهد عقاید و فکر  چه احتیاجی به آن داریم؟ و ثانیًا خوف ما این اس
ما را در این قالب و شیوه فکری خاص خود بریزد، و ما همان گونه که از اصطالحات آنها 

برحذریم، نسبت به روش فکری آنها نیز احتیاط می  کنیم. 
ــطو و افالطون و فارابی و ابن رشد  ــوایانی دارند مثل ارس ــفه پیش ــوم، اینکه فالس س
ــخصیت خود را مقابل  ــفه، ش ــمرند و ما می  بینیم که طالبان فلس و ... اینها را بزرگ می  ش
ــد؛ در مقابل می  بینیم- البته این امر طبیعی  ــان می  بازند و با آنها معامله انبیا را می  کنن این
است- وقتی کسی مصدری را برای معرفت و الگوهایی را از یونانیان و شاگردان مسلمان 
ــر و نشر و زندگی  ــمرد و با آنها حش آنهابرای فکر کردن بر می  گزیند و آنان را بزرگ می  ش
ــش نسبت به  ــبت ارتباط و احترام و تقدیس ــود، به همین نس می  کند و در آنها ذوب می  ش
پیامبر و ائمه علیهم السالم کم می  شود؛ این مطلب را علمای ما که مخالف فلسفه اند امری 
بزرگ و خطرناک می  شمرند و چون می  بینند برخی طالب کسانی را با رسول خدا و امامان 
ــریک می  گیرند و آنها را مثل رسول خدا و امامان علیهم السالم یا بیش  ــالم ش علیهم الس
از آنان دوست می  دارند، حق دارند که با آنها مخالفت نمایند، چرا که این طالب شریکانی 
برای رسول خدا و امامان مطرح می  کنند. این جهات سه گانه- قضیه الفاظ، روش تفکر و 
ــوایان و الگوها- این تمام کالم نیست بلکه وجود عناوین بارزه دیگری نیز هست که  پیش

سبب مخالفت علما و مراجع ما با فلسفه شده است. 

 به نظر جنابعالى دلیل اقبال گروهى از طالب حوزه ها نسـبت به فلسفه 
با وجود این تعارضى که شما بدان اشاره فرمودید، چیست؟ 

ــی، در ذهن خود  ــت و طلبه ما وقتی جوان است و ناش ــفه جذاب اس ــم فلس ، اس اوالً

وقتى علماى مـا مى  بینند طالبى 
که فلسـفه مى  خوانند و تدریس 
مى  کننـد، تعـــابیـر و الفاظـى 
استعمال مى  کنند که نه با لغت و 
نه با میراث و فرهنگ اسالمى ما 
که قرآن و سـنت و سیره پیامبر 
و ائمه علیهم السـالم است و نه 
بـا ادبیات اکابـر علماى مکتب و 
مراجـع تقلید ما مأنوس اسـت، 
بلکـه این لغـت و الفاظ جدیدى 
است، لذا با آن مخالفت مى  کنند.

در اسـالم منطقى روشـن براى 
تعامـل با لغـت و الفاظ و حقایق 
فراگیـر  منطقـى  دارد،  وجـود 
و اسـلوبى جهانـى کـه خـداى 
عزوجـل ایـن اسـلوب و منطق 
را در انـزال تـورات و انجیـل و 
قـرآن بـه کار بـرده و بـا همان 
اسـلوب با پیامبـر و ائمه علیهم 
السـالم مخاطبه نموده اسـت و 
روات احادیـث، این اسـلوب را 
از پیامبـر و ائمه علیهم السـالم 
آموخته اند و مسـلمانان نسل به 
نسـل آن طریـق را آموخته انـد 
و مراجـع عظـام تقلیـد مـا بـه 
ایـن شـیوه سـخن مى  گویند و 
مطلب مى  نویسـند. این نوعى از 
منطق اسـت؛ اما فالسفه تالش 
مى  کنند طریقه جدیدى از منطق 
و اسـلوب ارائه دهنـد که ما این 
را روش تفکـر  طریقـه جدیـد 

فلسفى مى  نامیم. 
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ــئواالت خود را دریابد؟ می اندیشد که حقیقت  ــئواالتی دارد؛ کجا ممکن است جواب س س
ــرح می  دهد و برایش متمثل می  کند؟ احتماالتی  ــی به خوبی توضیح و ش دین را چه کس
می  دهد: علمای متدین؟ قرآن و روایات؟ در اینجا فالسفه را هم می  یابد که تراثی فلسفی 
ــفه خواهم  ــن از فالس ــاء اهللا جوابم را به نحو احس در اختیار دارند. با خود می  گوید: ان ش
ــتادمان  ــریف اس ــت. بنده این مطلب را از روی تجربه می  گویم؛ من در اواخر عمر ش گرف
مرحوم سید محمد باقر صدر از ایشان پرسیدم و به ایشان گفتم: سیدنا! شما از فلسفه چه 
ــان به فلسفه انتقاد می  کردم، زمانی که  ــت آوردید؟ (من قبالً به اشتغاالت ایش چیز به دس
ایشان مشغول تالیف کتاب «االسس المنطقی لالستقراء» بودند به ایشان می  گفتم: سیدنا! 
ــما ذهن  ــتن این کتاب هزار کیلو از ذهن خود را صرف می  نمایید؛ اگر ش ــما برای نوش ش
خود را صرف امر دیگری می  کردید به عقیده من بهتر بود!) ایشان قدس اهللا نفسه به من 
ــفه تمام سئواالتش را پاسخ می  دهد، اما در  ــان در اول امر تصور می  کند فلس فرمودند: انس
ــفه به چیزی پاسخ نمی دهد، بلکه در سئواالت دیگری را می  گشاید!  پایان می  بیند که فلس
ــان گفتم:خوب، احادیث اهل بیت علیهم السالم به سئواالت پاسخ می  دهد؟ مدتی  به ایش

فکر کرد و فرمود: بله بله جواب می  دهد. 
ــوق که بعضی طالب حوزه ها را عالقه مند  ــر این می  توان گفت: اولین عامل مش بناب
ــفه نموده و آنان را عاشق فلسفه می کند، آن است که آنها سئواالتی دارند و تصور  به فلس

می  کنند که پاسخ   های آن نزد فالسفه موجود است.
ــت؛ پس  ــفه حتی در نزد غیر متدینین امری مقبول اس ــت که فلس علت دیگر آن اس
ــتم و بین کنفوسیوس؛ پلی است بین  ــت بین من که طلبه حوزه هس ــفه پلی اس این فلس
ــت بین متدین و غیر متدین؛ مثالً ما طالب حوزه کسانی  ــت ملحد؛ پلی اس من و کمونیس
ــرب و نثر و لغت عربی اهتمام دارند؛ برخی از آنها متدین هم  ــم که به ادبیات ع را می  بینی
ــتند ولی دوستان ما به شمار می  روند زیرا تصور ما این است که آنها اهتمام به ادبیات  نیس
ــت دارند و  ــیار طالبی که ادبیات را دوس حوزه دارند که ما نیز آن را می  خوانیم؛ و چه بس
ــوری که بعضی از طالب،  ــن و غیر ملحدین هم دارند؛ پس همان ط ــتانی از ملحدی دوس
ــع از تدین است،  ــت می  دارند چرا که اوس ــعر و غیره را دوس ــی یا ش ادبیات عربی یا فارس
فلسفه نیز ریسمانی اوسع از تدین است؛ در نتیجه از آنجا که طلبه ای که اهتمام به ادبیات 
دارد، مقبولیت بیشتری دارد، طلبه ای که اهتمام به فلسفه دارد نیز مقبولیت بیشتری دارد؛ 
ــت دارند زیرا عالمی اوسع از تدین دارد؛ چرا من  ــفه را دوس بنابراین بعضی از طالب، فلس
فقط با متدینین هم سو باشم؟ آیا علم و تخصصی هست که مرا با متدینان و غیر متدینان 
ــخت است موضعی سخت  ــت همه باشم؟ بر چنین طلبه ای س ــتراک دهد تا من دوس اش
ــودت را حتی با غیر متدینان  ــت دارد نحوی از م ــه در دفاع از دین بگیرد، بلکه دوس گیران
داشته باشد و با آنان نیز نقطه مشترکی داشته باشد. این نیز عاملی واقعی است که طالب 

را به سمت فلسفه سوق می  دهد.
ــت که خود فلسفه محرک  ــفه این اس ــوم، عالقه مندی برخی طالب به فلس عامل س
ــت؛ فلسفه تالش می  کند پیشرفت کند؛ یکی از هم شاگردی  های مسکین ما می  گفت:  اس
به من انتقاد می  کنند، تو چرا ابن عربی را دوست داری؟ می  گفت: ابن عربی صاحب بینشی 
ــت. من کاری به مذهب و عقاید او ندارم، او بینشی هستی شناسانه  ــانه اس ــتی شناس هس
ــوف، برای انسان تصوری کلی از خدا و هستی و  دارد؛ یعنی ابن که عربی مانند یک فیلس
حیات و آخرت و... ترسیم می  کند؛ بعضی طالب در فلسفه جاذبیتی می  بینند چرا که برای 
ــتی و طبیعت و ماده ترسیم می  کند؛ مثالً امروز  ــی نسبت به خدا و آخرت و هس آنها بینش
ــی جاذبیتی دارد چون یک استراتژی فکری در او وجود دارد؛  می  گویند: فالن زعیم سیاس
ــدس و خواه نجار و خواه طلبه، جذاب  ــر فردی که منظومه ای راهبردی دارد خواه مهن ه

است و هر کس ندارد، جدابیتی ندارد. 

فالسـفه پیشـوایانى دارند مثل 
ارسـطو و افالطـون و فارابـى و 
ابـن رشـد و ... اینهـا را بـزرگ 
مى  شـمرند و مـا مى  بینیـم کـه 
طالبان فلسـفه، شـخصیت خود 
را مقابـل اینان مى  بازند و با آنها 
معامله انبیا را مى  کنند؛ در مقابل 
مى  بینیـم- البته ایـن امر طبیعى 
اسـت- وقتى کسـى مصدرى را 
بـراى معرفـت و الگوهایى را از 
یونانیان و شـاگردان مسـلمان 
آنهابراى فکر کردن بر مى  گزیند 
و  مى  شـمرد  بـزرگ  را  آنـان  و 
بـا آنها حشـر و نشـر و زندگى 
مى  کند و در آنها ذوب مى  شـود، 
به همین نسبت ارتباط و احترام 
و تقدیسش نسـبت به پیامبر و 
ائمه علیهم السالم کم مى  شود.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



شـریف  عمـر  اواخـر  در  مـن 
اسـتادمان مرحوم شـهید سید 
از ایشـان  باقـر صـدر  محمـد 
پرسـیدم و بـه ایشـان گفتـم: 
سـیدنا! شما از فلسـفه چه چیز 
بـه دسـت آوردیـد؟ ( مـن قبًال 
به اشـتغاالت ایشـان به فلسفه 
کـه  زمانـى  مى  کـردم،  انتقـاد 
ایشـان مشـغول تالیـف کتـاب 
«االسـس المنطقى لالسـتقراء» 
بودند به ایشان مى  گفتم: سیدنا! 
شـما براى نوشـتن ایـن کتاب 
هزار کیلـو از ذهن خود را صرف 
مى  نماییـد؛ اگر شـما ذهن خود 
را صـرف امر دیگـرى مى  کردید 
به عقیده من بهتر بود!) ایشـان 
قدس اهللا نفسه به من فرمودند: 
انسـان در اول امر تصور مى  کند 
فلسفه تمام سئواالتش را پاسخ 
مى  دهـد، امـا در پایـان مى  بیند 
کـه فلسـفه بـه چیـزى پاسـخ 
سـئواالت  در  بلکـه  نمى دهـد، 
دیگرى را مى  گشـاید! به ایشان 
گفتم:خـوب، احادیـث اهل بیت 
بـه سـئواالت  علیهـم السـالم 
پاسـخ مى  دهد؟ مدتى فکر کرد 
و فرمود: بله بله جواب مى  دهد. 

ــفه می  شوند چرا که می  بینند فلسفه طرح می  دهد ولی  ــته جذب فلس بنابراین، این دس
ــرف مقابل، طرح راهبردی برای دین نمی بینند؛ این که چرا چنین طرحی برای دین  در ط
نمی بینند بحثی دیگر است؛ برخی چنین طرحی در دین نمی بینند، چون ایمانشان ضعیف 
است. برخی نمی بینند، چون اهل مطالعه و تتبع نیستند. برخی نمی بینند، چون روی گردان 
ــر گناه و معصیت حاجب  ــوند؛ برخی در اث ــتند و از مطالعه قرآن و حدیث ملول می  ش هس
نفسانی نسبت به دین پیدا کرده اند؛ این اهم عوامل بود، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد..
نتیجه اینکه، مخالفین فلسفه این اشکاالت و موافقین فلسفه این جاذبه ها را در فلسفه 
ــم می  شود که البته تعداد افراد دو دسته برابر  ــم منقس می  بینند و در نتیجه حوزه به دو قس
ــالم هستند و در  ــاگردان امامان علیهم الس ــت؛ بلکه در یک طرف مراجع و علما و ش نیس
ــانی که فلسفه یونان را دوست می  دارند و به خاطر این عوامل جذب آن  طرف مقابل، کس

می  شوند.
ــفه باز داشت چون من کتب  ــی که مرا از تدریس و پی گیری فلس یکی از امور اساس
ــفه مثل منظومه سبزواری را نزد استادمان سید محمد باقر صدر رحمه اهللا می  خواندم  فلس
ــد، آن را تدریس می  کردم و باعث  ــفتنا "چاپ ش ــه می  کردم و وقتی " فلس و در آن مناقش
تجدید نظر من در این امر شد این بود که فلسفه برای این است که ما دین را بفهمیم؛ از 
طرفی هم الزم است برای فهم دین ما متاثر از چیزی نباشیم و واجب است ذهن ما صاف 
ــراغ متون دینی برویم؛ حال این فلسفه به ما فهم ناخالصی  ــد و آن گاه به س و خالص باش
ــت که ابدا فرقی بین  ــخن این اس می  دهد که بر فهم ما از دین تأثیر می  گذارد؛ بنابراین س
ــت؛ این  ــت، حتی فرقی بین غرب جدید با غرب قدیم نیس ــی و یونان زدگی نیس غربزدگ
ــفی با الفاظی خاص و  ــن را می  گیرد و طریقه ای فلس ــت که بکارت ذه پیش فرضی اس
ــیار خالص تر از  ــی خاص برای فهم دین به ذهن تحمیل می  کند؛ فهم دین باید بس روش
ــالم باید مسیحی باشی، به او می  گویم:  ــد؛ اگر کسی به من بگوید: برای فهم اس این باش
رسوبات مسیحیت بر فهم من تاثیر می  گذارد و ذهن غیر مشوب برای من باقی نمی ماند؛ 
ــالم بر فطرت زاییده شده ام؛ من می  خواهم بر فطرت خالص خود باقی  من برای فهم اس
ــم؛ اما اگر به من گفتی  ــوله صلی اهللا علیه و آله»را بفهم ــا «ما انزل اهللا علی رس ــم ت بمان
ــیحی باش یا فیلسوف باش یا غربی باش یا شرقی باش یا کمونیست  یهودی باش یا مس
باش، من می  گویم، این ذهن مرا تخریب می  کند و آن را رسوب زده می  کند، من خواهان 

فهم محض و خالص اسالم هستم که خالی از شوائب باشد. 

 بعضى قائلند: فلسفه امرى عقلى است و ما محتاج تعقل هستیم و قرآن 
ما را سفارش به تعقل مى  کند.

 سفارش به تعقل می  کند نه فلسفه.

 فرق بین تعقل و فلسفه چیست؟
ــیوه خاصی از تفکر متفکران یونانی  ــفه واژه ای یونانی و اصطالحی برای ش  فلس
است لذا هرگز مساوق و مساوی با تعقل نیست. البته مشترکاتی عقلی بین تفکر مسیحی 
و تفکر اسالمی و دیالکتیک غربی و یونانی هست و من معتقدم این مشترکات، عقل است 

و این مشترکات عقلی غیر از فلسفه است. 

 مى  گویند: ما از تعقالت ارسطو و افالطون استفاده مى  کنیم.
 دین را با فطرتت بفهم و فهمت را از دین کامل کن، سپس فلسفه بخوان تا فلسفه 

را با دینت بشناسی نه این که دینت را با فلسفه بشناسی!

 به نظر شما آیا ما کالم خالص شیعى داریم؟ 
 نه؛ چنین نیست که تمام آنچه متکلمان شیعی نگاشته اند خالص باشد؛ بلی، بخشی 
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یکى از امور اساسـى کـه مرا از 
تدریـس و پـى گیـرى فلسـفه 
بـاز داشـت ـ چـون مـن کتب 
فلسـفه مثل منظومه سـبزوارى 
را نـزد اسـتادمان سـید محمد 
باقر صدر رحمـه اهللا مى  خواندم 
و  مى  کـردم  مناقشـه  آن  در  و 
وقتى " فلسـفتنا "چاپ شد، آن 
را تدریـس مى  کـردم ـ و باعث 
تجدید نظر من در این امر شـد 
ایـن بود که فلسـفه بـراى این 
اسـت که ما دیـن را بفهمیم؛ از 
طرفى هم الزم است براى فهم 
دین مـا متاثر از چیزى نباشـیم 
و واجب اسـت ذهن مـا صاف و 
خالص باشـد و آن گاه به سراغ 
متـون دینـى برویـم؛ حـال این 
فلسـفه بـه مـا فهـم ناخالصى 
مى  دهـد که بـر فهم مـا از دین 

تأثیر مى  گذارد.

ــته اند خالص است؛ مثالً از بزرگان متکلمان شیعی خواجه نصیر است که قبل  از آنچه نوش
ــت، بنابراین آنچه خواجه نصیر با اسالیب متعارف  ــلمان اس ــوف باشد مس از این که فیلس
ــفی را  ــفی را داخل نکرده، قبول داریم اما وقتی خواجه مباحث فلس ــته و مباحث فلس نوش
داخل شرح تجرید می  کند، اگر عالمه حلی هم امروز بود، آن را نمی پذیرفت و چیز دیگری 
ــفی اعتماد کرد، علوم طبیعی در آن زمان  ــت؛ چون وقتی خواجه بر نظریات فلس می  نگاش
ــوم در فلک و هیأت و جزء الیتجزی  ــرفت نکرده بود، ولی امروز عل به گونه امروزی پیش

دگرگون شده است. 

 ولى در امر توحید و عقاید، بین فلسـفه و کالم شـدیدا اختالف اسـت؛ 
مثًال خواجه قائل به حدوث زمانى عالم و بطالن قاعده"الواحد ال یصدر عنه 

اال الواحد" است!
ــت؛ از بدو تولد و دراست و  ــد مومن اس ــوف باش  خواجه نصیر قبل از این که فیلس
تکوین مومن است، سپس فلسفه می  خواند؛ پس فلسفه از یقین و ایمان او متأخر است لذا 

او از فلسفه برای تثبیت یقینش استفاده می  کند.

 بسـیارى معتقدنـد تجرید االعتقاد کتابى فلسـفى نیسـت بلکه کتابى 
کالمى است و در جوهر آن بحث فلسفى نیست.

 بله کتابی کالمی است که در بعضی مباحثش بحث فلسفی هم هست. به هر حال 
می  گوییم اگر تأثیر فلسفه در حوزه به مقدار تجرید االعتقاد باشد، قابل مسامحه و گذشت 
ــفه بیش از این مقدار است. و علم کالم و فلسفه دانشی نیکوست  ــت ولی تأثیرات فلس اس
ــرطی که تحت تاثیر قالب ها و الفاظ فلسفه قرار نگیرد. ائمه و اصحابشان، مثال امام  به ش
رضا علیه السالم کینونت و این و اینیت و تقدم و تاخر را به کار برده و اصطالحات عدیده 

ای را استعمال کرده اند.

 آیا در میان کتب شـیعه کتابى یافت مى  شود که مباحث عقلى خالص و 
توحیدى را منعکس کرده باشـد؟ چون ما توحید را امرى عقلى مى  دانیم و 

در باب توحید محتاج تعقلیم.
ــمول کتابی بر  ــت یا ش  مقصودتان از منعکس کردن، انعکاس حد ادنای توحید اس
ــالم پرسیده  تمام توحید؟ چون در مورد حد ادنای واجب در توحید، از امام صادق علیه الس
ــت؟ فرمود: به مقدار قل هو اهللا احد که آن را بخواند و بفهمد کافی  ــد که چه مقدار اس ش
ــت و کتب کالمی موجود تا این حد را کفایت می  کند؛  ــت، پس حد ادنی در توحید هس اس
ــس کند، خیر، چنین  ــت در توحید ارائه کرده اند منعک ــی که تمام آنچه را اهل بی ــا کتاب ام

کتابی نداریم! 

 چرا؟ 
 به خاطر عجز یا عدم اشتغال. تمام کتب عالمه و خواجه را با احادیث صدوق مقایسه 
کن؛ چند درصد روایات صدوق را تفسیر می  کند؟ فقط ده درصد! بنابراین می  گوییم: کتبی 
ــت فقط به مقدار توحید واجب و حد ادنای توحید بحث کرده اما کتابی  ــت ماس که در دس
که توحیدی را که از اهل بیت به ما رسیده به طور مشروح و مفصل و مستند تفسیر کند، 
ــل علی محمد و آل محمد و عجل  ــت. اللهم ص نداریم.بله، ولی حد ادنایش موجود اس

فرجهم والعن اعدائهم. 
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4گفت وگو

آیت اهللا شیخ سند بحرانى در گفت وگو  با سمات : 
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زندگینامه
آیت اهللا شیخ محمد سند در سال 1382 ه . ق در بحرین به دنیا آمد . وى مدتى 
در یکى از دانشگاه هاى لندن، در رشته مهندسى، مشغول به تحصیل بود که پس 
از  پیروزى انقالب اسـالمى وارد حوزه علمیه قم شـد . استاد سند از درس خارج 
فقـه و اصول آیات عظام شـیخ مرتضى حائرى، میرزا هاشـم آملـى، گلپایگانى، 

سیدمحمد روحانى، وحید خراسانى، تبریزى و فانى اصفهانى بهره برده است .
وى هـم چنین در دروس اسـاتید فلسـفه حضـرات آیات جوادى، حسـن زاده و 

انصارى شیرازى شرکت  کرده است. 
استاد محمد سند، داراى تالیفاتى مانند االمامة االلهیة، دعوى السفارة، بحوث فى 

علم الرجال، العقل العملى،  فقه البنوك و . . . . مى  باشد. 
آیت اهللا سند پس از سالها تحصیل و تدریس و تحقیق در حوزه علمیه قم اخیرا 
به حوزه نجف اشرف هجرت کرده و به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارند. 
وى در کنار دروس فقه و اصول به تدریس کتاب شریف اصول کافى نیز در یکى 

از مدرس هاى صحن شریف علوى علیه السالم نیز مى  پردازد. 

اشاره 
گفتگویـى کـه در زیر از نظـر مى  گذرانید چندى پیش در نجف اشـرف با اسـتاد 
آیت اهللا شـیخ محمد سـند بحرانى از علماى مبارز و صاحب نام بحرینى صورت 
پذیرفت. شـیخ سـند در این گفتگـو دیدگاه  هاى خویش را درباره فلسـفه براى 

سمات توضیح داد. 

 با تشکر از فرصتى که در اختیار سمات قرار دادید؛ به عنوان اولین سئوال بفرمایید 
نظر حضرت عالى درباره  نسـبت دین با فلسـفه چیسـت؟ البته وقتى  مى  گوییم فلسفه، 
منظور تعقل یا تفکر به معناى اعم نیست، بلکه منظور چیزى است که از یونان وارد جهان 
اسالم شد و بعد به عنوان فلسفه مشاء و اشراق و  در ادامه، حکمت متعالیه مطرح شد.

ــم اهللا الرحمن الرحیم و صلی اهللا علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.   آیت اهللا سـند: بس
ــریف آوردید و ما خدمت شما و مجله شما مشرف شدیم. در  ــکر می  کنم که تش بنده هم متقابالً تش
ــئوال، اول همان جوابی را می  دهم که وقتی  از تعداد زیادی از بزرگان در اوایل تحصیل  جواب س
ــاری و آقای مرعشی و آقای گلپایگانی و میرزا هاشم  ــید احمد خوانس و طلبگی از بزرگانی مانند س
ــید حسین قمی و آقای بهجت و بزرگان دیگری مثل آقای کجوری نوری  آملی و عالمه فانی و س
می پرسیدم که دیدتان در باره فلسفه چیست، به من می  دادند. همه این بزرگان یک جواب مشترک 
ــتند و من از راهنمایی این بزرگان استفاده کردم. جواب همه آنها این بود که دین اسالم وحی  داش
ــت. اگر چنین دیدی در نخستین گام های  ــت و فلسفه فرآورده بشر اس ــمانی اس خداوند و وحی آس
ــد و فرق بین اسالم و فلسفه برایش روشن باشد که فلسفه فرآورده بشر  ــته باش تحصیل وجود داش
ــت و  فعل خالق با فعل مخلوق قابل قیاس نیست، مطلب  ــت و اسالم یک فرآورده آسمانی اس اس
ــفه فرآورده بشر است دیگر  ــود. لذا از جواب این بزرگان متوجه شدم که چون فلس ــن تر می   ش روش
ــد. در این راستا خیلی از رفقای ما سئوال می  کنند  ــود یک چارچوب مقدس برای آن قائل ش نمی ش
ــما راجع به ابن عربی چیست؟ من در جواب می  گویم، نخستین مطلب در باره ابن عربی  که دید ش
ــت؛ کاوش های یک بشر غیر معصوم است؛ اگر این جور نگاه  ــت که ابن عربی یک بشر اس این اس
کنیم، دیگر خیلی ابن عربی را محور قرار نمی دهیم و اینکه چه کسی طرفدار او هست و چه کسی 
نیست. او که ترازو نیست! ترازو باید آسمانی باشد. فلسفه یک کوشش بشری است و در آن نکات 

در جواب سئوال، اول همان 
جوابـى را مى  دهـم که وقتى  
از تعـداد زیـادى از بزرگان 
در اوایـل تحصیـل و طلبگى  
احمد خوانسارى  مانند سید 
آقـاى  و  مرعشـى  آقـاى  و 
گلپایگانـى و میـرزا هاشـم 
آملـى و عالمه فانى و سـید 
حسـین قمى و آقاى بهجت 
و بـزرگان دیگرى مثل آقاى 
مى پرسـیدم  نورى  کجورى 
کـه دیدتان در باره فلسـفه 
چیسـت، بـه مـن مى  دادند. 
همه این بزرگان یک جواب 
مـن  و  داشـتند  مشـترك 
از راهنمایـى ایـن بـزرگان 
اسـتفاده کردم. جواب همه 
آنها این بود که دین اسـالم 
وحى خداوند و وحى آسمانى 
است و فلسفه فرآورده بشر 

است.

فقهـا بـر خـالف فالسـفه، 
وحـى  از  بـردار  دسـت 
نیسـتند. فقها عقل را متعلم 
و مخاطـب خوبى مى دانند و 
معلـم را وحـى مى دانند، لذا 
ایمنى در کارشـان است، به 
خالف فالسـفه که جداى از 

وحى حرکت مى کنند.
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مثبت و  منفی هم وجود دارد؛ البته مثبتات آن محدود است.
 برخى معتقدند، طریق فهم توحید واقعى جز از طرق اهل بیت ممکن نیست؛ البته 
نه از طریق تعبدى و نقلى بلکه به نحو  برهانى و تعلیمى که منحصراً آنها ما را ارشـاد به 
توحید برهانى و حقیقى مى کنند و آنچه فلسـفه به آن رسـیده، اصالً خالف توحید حقیقى 
اسـت. مثًال یکى از اسـاتید کنونى فلسـفه تصریح مى کند که از نظر ابن سینا خدا همان 
وجود است و وجود همان خداست و بعد به فلسفه مالصدرا که مى رسد به مسئله وحدت 
وجـود و "بسـیط الحقیقۀ کل االشـیاء" تصریح مى شـود که لوازم و توابع نظرى بسـیار 

عجیب و غریبى دارد.  
 من باز هم به همان جواب سئوال اول برمی گردم که فلسفه یک کاوش بشری است، گرچه 
ــری هم روزنه ای به واقعیات دارد و این را منکر نیستیم؛ بدیهیات عقلی یک زبان و  این کاوش بش
ــت. عقل معلم وحی نیست؛ همتای وحی هم  ــت، اما عقل فقط شاگرد خوبی برای وحی اس راه اس
نیست؛ عقل مستمع و فهم کننده خوبی برای وحی است و فرق است بین کسی که دریافت کننده 
است و کسی که فاعل و فرستنده است. عقل گیرنده است نه فرستنده؛ البته گیرایی آن به جاست. 
اشتباهی که خیلی وقت ها می شود این است که فکر می  کنند عقل فرستنده است؛ نه؛ عقل گیرنده 
است؛ وقتی رابطه وحی با عقل این جوری شد، پس معلوم می شود که که داده های وحی خطابردار 
نیست. البته من  بین علوم نقلی که پلی برای رسیدن به وحی است؛ فاصله می گذارم. همان نقلی 
که ثابت شده است وحی بوده؛ آن چارچوب خطابردار نیست. عقل اگر هنر دارد باید این چارچوب و 
واژه هایش را به واژه   های دیگر مبدل نکند؛ من خیلی سر این روشمندی علمی حساسیت دارم و به 
ــا هم در بحث اصول کافی در نجف تذکر دادم که همان طور که فقها اعتراف دارند، فقه ماثور  رفق
ــت، و یا مستنبط یا مستوجد است، یعنی بعضی واژه ها در خود فقه از قرآن و روایات آمده است.  اس
ــالف واژه دیگری که یک فقیهی جایگزین  ــت و انعکاس دقیقی دارد، به خ ــا خطا بردار نیس واژه ه
ــروی و تحلیل کنی. مثل  ــوی و اخباری؛ بلکه باید تا عمق آن واژه ب ــس نه به روش حش ــرده؛ پ ک
ــطح آن اکتفا نکنی، ولی باید در این چاهی که تعیین  چاهی که باید تا اعماقش فرو بروی و به س
شده بروی؛ از این روزنه که معین شده بروی؛ این هم به معنای تعبد نیست؛ یک واقعیت است که 

راه همین است؛ راه را نباید گم کرد. مثل واژه های وحی در توحید و در صفات خدا. 
ــفه است و نمی توانند کل  ــماء که خیلی مورد بحث خود فالس اصالً یکی از معانی توقیفیت اس
ــت که در اسما و  ــت. این توقیفیت چه معنایی دارد؟ معنایش این اس آن را نفی کنند هم همین اس
صفات خدا واژه  های خاصی را باید به کار برد، چه از جهت لفظی و چه از جهت معنوی. چون خود 
ــت، معنای  ــت. معنای دوم، عمیق تر و باطنی تر اس معنای ابتدایی، فقط معنای اول واژه و زبان اس
ــت؛ آن معنای دوم، زبان و پلی برای معنای سوم است؛ این پل ها را  خود شارع  ــوم عمیق تر اس س
ــت؛ چون  ــه زبان لفظی و چه واژه های معنوی را؛ آن داده ها خواه ناخواه طبق واقع اس ــی  آورد، چ م
احاطه خداوند متعال به واقعیات مثل قدرت بشر و حتی ملک هم نیست؛ مثل قدرت مخلوقات هم 
نیست؛ وقتی می گوید «مهیمن»، باید آن را با داده های خودش معنا کرد. هنر عقل، باید در فهمیدن 
ــاخته ایم بکنیم، خواه ناخواه افق آن  ــد. اگر آن را تبدیل  به واژه هایی که خودمان س این واژه ها باش

پایین تر خواهد آمد و مدارش بسته تر خواهد شد.
ــت که عقل متعلم است و وحی معلم.  ما نمی گوییم  ــبت بین عقل و وحی و خالق این اس  نس
ــود نداشته باشد، ولی نقش عقل به عنوان متعلم است؛ آقا مگر  ــی ندارد، دارد؛ مگر می ش عقل نقش
عقل ناقص است؟! خوب مسلم است که نسبت به خالق ناقص است؛ خود فالسفه هم به این قائلند. 
مگر عقل هیچ کاره است؟! نه کاره ای هست و آن این که متعلم است و نه معلم؛ اگر متعلم خوبی 

باشد، همیشه داوطلب تعلم است و گیرایی اش از معلم حقیقی بیشتر خواهد بود.
ممکـن اسـت گفته شـود اصل اثبـات وحى و نبـوت متوقف بر عقل اسـت. یعنى 
باالخره ما در آغاز باید با عقلمان نبوت نبى را بفهمیم و درك کنیم یا همچنین اصل وجود 

خدا را؟ آیا این موجب یک دور نمى شود که شما عقل را همیشه به وحى ارجاع بدهید؟

حتـى از بزرگان فلسـفه که 
مورد احترام بنده هسـتند و 
از آنها اسـتفاده کـرده ایم، 
کرده اند که  اعتـراف  اخیـراً 
براهین نظرى صورتاً برهان 
اسـت، واقعش ظن اسـت؛ 
دلیلـش هم همیـن اختالف 
بین مکاتب فلسـفى اسـت؛ 
اگر همـه اش برهان بود که 
هیچ وقت دو تا فیلسـوف با 
هـم اختالف نداشـتند. پس 
صورتش صورت یقین است 

و واقعش ظن است.

فلسـفه فرآورده بشـر است 
و نمى شـود یـک چارچـوب 
مقدس براى آن قائل شـد. 
در این راستا خیلى از رفقاى 
ما سـئوال مى  کننـد که دید 
شـما راجـع بـه ابـن عربى 
جـواب  در  مـن  چیسـت؟ 
مى  گویـم، نخسـتین مطلب 
در باره ابن عربى این است 
کـه ابـن عربـى یک بشـر 
اسـت؛ کاوش هاى یک بشر 
غیر معصوم اسـت؛ اگر این 
جور نگاه کنیـم، دیگر خیلى 
ابـن عربـى را محـور قـرار 
نمى دهیم و اینکه چه کسـى 
طرفدار او هست و چه کسى 
نیسـت. او که ترازو نیست! 

ترازو باید آسمانى باشد.
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ــتان یا مهد کودک می رود، کی  ــت. یک مثال بزنم: کودک، اول که به دبس  خیر این دور نیس
ــد تا به او  ــد یاد بگیرد اما بدون این که معلمی باش ــت؟ او با عقلش می توان ــم و کی متعلم اس معل
ــود تا آن را بفهمد،  ــی بدهد نمی تواند چیزی را فرا بگیرد؛ داده هایی که به عقل داده می ش داده های
ــی در قوانین می گوید: عقل در دایره بدیهیات (همین  ــت؛ منتها به قول میرزای قم همان وحی اس
ــی در حجیت عقل فرمودند)  ــزرگان بعد از جنگ بین اخباری و اصول ــه آقای خویی و خیلی از ب ک

گیرنده هایش از خود خدا و وحی است. اصالً خود بدیهیات، وحی است؛ وحی فطری.
 یعنى ما مفطوریم بر آن بدیهیاتى که خدا در ما قرار داده؟

ــود تاریکی مشوب به روشنی؛   بله، ولی وقتی ما از مرز بدیهیات جلوتر می رویم، دیگر می  ش
و عقل گاهی در فهم خود منحرف می شود؛ باید از وحی آسمانی راهنمایی بگیرد. پس قدری از آن 
ــتفاده کرد. رسول باطن، نظریات  ــده اما بقیه اش را باید از وحی اس در دایره بدیهیات عقلی داده ش
عقلی نیست بدیهیات عقلی است؛ این مطلب که حتی از بزرگان فلسفه که مورد احترام بنده هستند 
و از آنها استفاده کرده ایم، اخیرًا اعتراف کرده اند که براهین نظری صورتًا برهان است، واقعش ظن 
ــت؛ دلیلش هم همین اختالف بین مکاتب فلسفی است؛ اگر همه اش برهان بود که هیچ وقت  اس
ــت و واقعش ظن است. لذا  ــتند. پس صورتش صورت یقین اس ــوف با هم اختالف نداش دو تا فیلس
ــت. اگر ظن است که یقین نیست، بلکه صورتش  ــد، ظن اس حقیقت براهین نظری اگر بدیهی نباش

یقین است. به کمک وحی  از ظلمت به نور یقین خواهیم رسید.
 وقتى به آقایان اشـکال مى  شـود که این اختالفات کثیرى که شـما دارید دلیل بر 
این است که به واقع نرسیده اید و ما با واقع مواجه نیستیم و با یک ظنونى مواجهیم، در 
پاسـخ به اختالف فقها اسـتناد مى کنند و مى گویند فقها هم با هم این همه اختالف دارند؛ 

اگر اختالف دلیل بر عدم حقانیت یک علم باشد، باید راجع به فقه هم همین را بگوییم.
ــت که اعتراف  ــما این اس ــکل ش ــت. مش  فقها در فقه، اتفاق نظر دارند که اینها ظنیات اس
ــت؛ فقها با شهامت و با واقع بینی حقیقی، آشکارا داد می زنند که  نمی کنید که مطالبتان ظنیات اس
اینها ظنیات است و یقینیات، فقط بدیهیات فقه و ثابتات دین است که ضروریات است اما دامنه های 
ــتباه شماست که مخطئه نیستید و می گویید هر چه  ــتیم. این اش دیگر اجتهاد نه. لذا ما مخطئه هس

می گوییم، همان واقع است. 
 فقها یک پاسخ دیگرى هم دارند. آنها مى گویند: ما مأموریم و موظفیم به نصوصى 
که خدا امر کرده رجوع کنیم. خیلى جاها هم ممکن است به واقع اصابت نکنیم. به همین 
دلیل هم مخطئه هسـتیم؛ اما شـما کجا موظف شـده اید براى فهم معـارف عالیه توحید، 

استبداد به راى و نظر شخصى داشته باشید؟
ــت بردار از وحی  ــفه، دس  من این نکته را این طور عرض می  کنم که فقها بر خالف فالس
نیستند. فقها عقل را متعلم و مخاطب خوبی می دانند و معلم را وحی می دانند، لذا ایمنی در کارشان 
است، به خالف فالسفه که جدای از وحی حرکت می کنند. من یک رساله ای در اعتبار در مذاهب 
و ادیان دارم که هنوز چاپ نشده. آنجا ثابت کرده ام که به حسب فرمایشات، فالسفه اعتراف دارند 
که این بحث ها اعتباری است. یکی  در باب تعریف فلسفه که همه می  گویند: «معرفة الحقیقة علی 
قدر الطاقة البشریة»؛  خوب شما که می  گویید: علی قدر الطاقة البشریة! علی قدر الحقیقة که نیست. 
ــت و دامنه قدرت بشر چقدر؟ خوب اگر  ــت بین این که دامنه حقیقت چقدر اس خیلی فاصله اس
این طور است، چطور می   گویید: آنچه در فلسفه است حق است و ال غیر و حق بیرون از آن نیست؟ 
ــت. وقتی هست، چرا از  تو که تعبیر می  کنی "به قدر"، این تعبیر یعنی حقیقتی بیرون از آن هم هس
ــی  ــتیم. خوب بگیرید از کس آن کمک نمی گیرید؟  خودتان دارید داد می  زنید که ما علم مطلق نیس

که علم مطلق است. 
ــت،  ــت، و خودتان معترفید که طاقتمان محدود اس ــه می  گوییم وحی یکی از منابع اس ــن ک ای
ــویم، یا باید کمک  ــت را یا  باید در باره اش جاهل بش پس باید آن تکه هایی که خارج از محدود اس

این که مخاطـب وحى عقل 
اسـت و نه غرایز یا شهوات 
یا بدن یا جماد، خودش یک 
تشریف بزرگى توسط وحى 
و خداونـد نسـبت بـه ایـن 

مخلوق است.

معلـم اول خداسـت و معلم 
ثانـى پیغمبـر و معلـم ثالث 
حضرت امیر است و ... و اگر 
از این مطلب فاصله بگیریم، 
حرمـان  بـه  را  خودمـان 

مى کشانیم!  

ایـن کـه بگوییـم، افالطون 
افلوطیـن چى  چـى گفتـه؟ 
چـى  فورفوریـوس  گفتـه؟ 
گفتـه؟ ارسـطو چـى گفته؟ 
خوب هر چه گفته اند؛ ببینید 
خدا چى گفتـه؟ چرا تعصب 
داریـد؟ این چه حساسـیتى 
اسـت که به قـرآن و کتب و 
نماینـدگان آسـمانى گوش 
ندهیم تا بفهمیم چه گفته اند 
و چه احتمال داده اند و داده -

 هاى آنها چیست؟
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بگیریم. کمک هم به این معنی که ما متعلمیم و وحی معلم 
ــت. اتفاقًا این که مخاطب وحی عقل است و نه غرایز یا  اس
ــهوات یا بدن یا جماد، خودش یک تشریف بزرگی توسط  ش
ــت. همین معنایی  ــبت به این مخلوق اس وحی و خداوند نس
که " اقبِل فاقبل، ادبِر فادبر " الی آخر حدیث که خیلی جالب 
ــی؛  بنابراین عقل  ــت و... کرمتک علی جمیع خلق و شیواس
مخاطب خوبی است و لذا اشتباه است که ما این نقش عقل 
ــان اعتراف می  کنند که  ــون کنیم؛ همین که خودش را دگرگ
عقل مدرِک است؛ یعنی گیرنده و دریافت کننده است، منتها 
ــت؛ معلم  ــر نیس ــا راهنمایی معلم اصلی؛ و معلم اصلی بش ب

اصلی همان وحی است. 
ــر و معلم ثالث  ــت و معلم ثانی پیغمب ــم اول خداس معل
ــت و ... و اگر از این مطلب فاصله بگیریم،  حضرت امیر اس
خودمان را به حرمان می  کشانیم!  قضیه تعصب نیست. مثل 
ــن که بگوییم با براق و رفرف باید به معراج حقیقت رفت.  ای
ــی به جایی نمی رسد. چرا حساسیم؟  با فانتوم و بویینگ کس
ــبکه  ــد؟ چرا تعصب دارید؟ ش ــفه دنبال حقیقتی ــما فالس ش
ــت؟  انسان به تنهایی یک محیط بسته  ارتباطات چگونه اس
ــبکه اتصال مهمی ندارد؛ چرا  دور خودمان مثل  ــت و ش اس
ــت! شما که مدعی  ــم پیله بتنیم؟ این اشتباه اس کرم ابریش
ــتید که ذهن بازی دارید و همین طور هم باید باشد، به  هس

وحی گوش بدهید. 
ــت: این که بگوییم، افالطون چی  ــئوالم این اس من س
ــطو  ــه؟ افلوطین چی گفته؟ فورفوریوس چی گفته؟ ارس گفت
ــی گفته؟ خوب هر چه گفته اند؛ ببینید خدا چی گفته؟ چرا  چ
ــمانی گوش ندهیم تا  ــت که به قرآن و کتب و نمایندگان آس ــیتی اس تعصب دارید؟ این چه حساس
بفهمیم چه گفته اند و چه احتمال داده اند و داده   های آنها چیست؟ تعجب است که مثالً چرا ابن سینا 
خیلی با داده های وحی سر و کاری ندارد؟ گرچه یک جاهایی از  فرامین حضرت امیر استفاده کرده 
که این هم باز خوب است، اما کم است. خودش مگر نمی گوید: ذره فی بقعة االمکان؟ الاقل خود 
ــت، چرا خودمان را محروم می  کنیم؟ لذا من یک چیزی را  پیغمبر خدا که یک اقیانوس ملکوت اس
ــفه می  گویم، عوض جنگ  ــر می  دهم حتی – معذرت می  خواهم – به مخالفان و منتقدان فلس تذک
ــر که نیروها را حرام می کند، این نیروها را بگذاریم روی متن وحی و قرآن و روایات،  ــر با بش بش
حاال زید چی گفته و چی نگفته را کار نداریم. نمی گویم اصالً به این حرف ها اعتنا نکنیم ولی حیف 
است؛ باید نیروی ما صرف اسکلت منظومه معارفی که در وحی است بشود و دنبال آن باشیم، حاال 
ــغول کنیم، حیف است؛ ما باید  ــما چه کمبودهایی دارید یا ندارید و خودمان را مش به زید بگوییم ش
ــف نشده،  ــمان حقیقت  کش ــتاره ها و قاره ها و منظومه ها و بحرهایی که در آس دنبال جزیره ها و س

برویم و حیف است هی با بشر کلنجار برویم.
 مشـکلى که این جا وجود دارد این اسـت که بعضى آقایان فالسـفه این راه را به 
نوعى مى بندند. مثال وقتى در جایى به آنها گفته مى شود: این چیزى را که شما در فلسفه 
به آن رسیده اید با نصوص و ظواهر قرآن و روایات تعارض دارد، ایشان پاسخ مى دهند: 
این تعارضات عمدتاً با ظواهر اسـت و ظواهر هم ظنى اسـت و آنچه ما در فلسـفه به آن 
رسیدیم قطعى و عقلى است و ظن در مقابل یقین نمى تواند بایستد؛ و مى گویند ماروایات 
یقینـى به مفهوم متواتر، بسـیار انـدك داریم و عموم روایات اخبار واحد اسـت که افاده 

ما منابع نقلى معارفى زیادى 
داریم که حوزه هاى ما خیلى 
کـم روى آن کار کرده انـد و 
کار محدثانـه و قـوى الزم 

دارد.

فضـاى  از  را  خودمـان  مـا 
محـروم  وحـى  بیکـران 
خیلـى  ایـن  و  کرده ایـم 
دردناك اسـت. به فرمایش 
السـالم:  امـام باقـر علیـه 
یعنـى  الثمـاد»  «یمصـون 
آبـى را کـه زیر سـنگ  هاى  
بیابان است مى  مکند، اما «و 
یدعون النهر العظیم». راوى 
از حضرت باقر علیه السالم 
بـزرگ  رودخانـه  پرسـید، 
یعنـى چـه کسـى؟ فرمود: 
علـوم پیغمبـر. مى  رویـد به 
زیـد و بکر و عمـرو مراجعه 
مى  کنیـد. مکاشـفات و فکر 
اینهـا (فالسـفه) کـه رفرف 
و بـراق ندارد. آن کسـى که 
رفـرف و بـراق دارد را رهـا 
مى  کنیـد. شـما یـک کتابى 
را کـه بـه ارسـطو و هگل یا 
فالسفه اى مثل پوپر نسبت 
داده شـده و نمى دانیـد کـه 
آیا این کتاب راسـت اسـت 
و مال اوسـت یا نـه،  دنبال 
مى  کنیـد کـه بخوانیـد! آخر 
ایـن را کـه خـود یک بشـر 
است و پروازش کم است را 
مى چسـبید و آن کسى را که 
اوج پروازش را همه شـاهد 

بودند رها مى  کنید!
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ظن مى کند و آنها هم تاب مقاومت ندارد؛ از نکات عجیب هم این اسـت که اخیرا بعضى 
آقایـان مى   گوینـد ما اصـًال با وحى مواجه نیسـتیم؛ ما با نقل مواجهیـم. بعضى مى  گویند، 
اینکه مى گویید، در اینجا بین وحى و عقل تعارض است؛ کجا تعارض عقل و وحى است؟ 
تعارض عقل و نقل اسـت! چیزى شـبیه حرف  هاى بعضى روشـن فکران که مى  گفتند ما 
یک شـریعت صامت داریم که همان متن قران و روایات اسـت و  کسى به آن دسترسى 
ندارد و یک شـریعت ناطق که برداشـت  هاى ما از قران و روایات اسـت و  این برداشتها 
هم تقدسـى ندارد؛ مى  خواهـم بگویم این آقایان اصالً باب مراجعـه به آیات و روایات را 
سـد مى  کنند و آنها را از اعتبار سـاقط مى  کنند و اصالً نمى گذارند نوبت به فرمایش شـما 

برسد! این را چه باید کرد؟
ــئواالت قبلی گفتیم که  ــت که ما در جواب س ــد نکته داریم. نکته اول آن اس ــا ما چن  اینج
بحث های نظری فلسفی، صورتش عقل است؛ واقعش ظن است و یکی از دالیل دندان شکن این 
ــتباه  ــود، احتمال روند اش مطلب را ریاضی دانان می  گویند که وقتی مراحل نتیجه گیری متکثر ش
ــی در اینکه ۲ به اضافه ۲  ــت؛ ول ــود و خطا بردار اس ــاده یا در صورت، بیش از حد زیاد  می  ش در م
ــد؛ همین بزرگان (که شما از آنها نقل کردید) من خودم قبالً  ــود ۴ ، معنا ندارد خطابردار باش می  ش
خدمتشان این مطلب را تذکر دادم و ایشان قبول نداشتند؛ بعد از چند سال، من در مصاحبه مستقیم 
در تلویزیون از ایشان شنیدم که به همین مطلب اعتراف کردند. منتها این دو بزرگوار را که ما هم 
احترامشان می  کنیم اعتراف کردند که در بحث های نظری، صورت عقل یقین است و واقعش ظن 
است و هر چه در نظری فروتر برود ظن آن قوی تر هم می  شود. این نکته اول که تقابل ظن است 
ــیر  ــتبدانه عمل کنیم و خودمان را اس ــت، چرا مس با ظن، نه یقین با ظن، و اگر ظن مقابل ظن اس

کنیم؟ این اشتباه است.
نکته دوم. من این حرف را که احادیث معرفتی متواتر کم داریم، قبول ندارم؛ ما یک تواتر لفظی 
ــادی در نقل انجام ندهیم،  ــت و گذار زی ــم و یک تواتر معنوی و یک تواتر اجمالی؛ اگر ما گش داری
ــکارا معلوم نیست؛ فهم تواتر معنوی، کوشش با  ــود تواتر را پیدا کرد؟ تواتر معنوی آش از کجا می  ش
ــکافانه می خواهد. چون تواتر معنوی اقسام دارد: تواتر معنوی مطابقی و تواتر معنوی  درایت و موش
التزامی، الزم الالزم و ... خیلی از سرمایه های تواتر در دست ما هست ولی کاری رویش نشده است. 
ــت یا زیر  ــت می  رود! اینها یا زیر خاک اس اگر ما از علوم نقلی اعراض کردیم، این گنجینه ها از دس

پوسته و این گنج ها خود به خود پیدا نمی شود؛ باید کسی حفاری کند تا به آنها برسد. 
شما می  گویید اخبار متواتر کم است! خوب علتش این است که در معارف کوشش نشده. همان 
ــت. خود این بزرگوار معترف  طور که فقها معترفند، ابواب معارف، صد برابر  ابواب احکام فروع اس
ــت؛ چون که رویش کار شده؛ اگر روی  ــتصحاب خوراک ۶ سال حوزه اس ــت که یک روایت اس اس
ــت. ما چقدر آیات در معارف داریم؟ نود درصد قرآن و روایات  ــود، فراوان اس روایات متواتر کار بش
در معارف است.  مکتب اهل بیت ۵۰ یا ۱۰۰ برابر روایات سنی ها روایت دارد. وهابی ها می  گویند، 
ــت؛  ــد روایت دارد بجنگیم؟ تازه بحار که همه روایات اهل بیت نیس ــه با مکتبی که ۱۰۰جل چگون
تعدادی کتب در دست ماست که در بحار وارد نشده است. پس ما تواتر اجمالی داریم، تواتر معنوی 
با منظومه ای از اقسام مختلف؛ تواتر معنوی نظری داریم که با نظر می  توان به آن رسید و بقال سر 
ــفانه  ــده؟ متاس کوچه و بازار نمی فهمد. باید یک عده فحول بیایند و روی آن کار بکنند! کجا کار ش
ــه حوزه های ما خیلی کم روی آن کار  ــراف می کنم، ما منابع نقلی معارفی زیادی داریم ک ــن اعت م
ــا تحلیل) خیر من الف حدیث  ــوی الزم دارد.  «حدیث تدریه (یعنی ب ــه و ق ــد و کار محدثان کرده ان
ــت؟ این  ترویه». خیلی باید روی بیانات معصومین کار کرد. از کجا می  گویند حدیث متواتر کم اس

مصادره است و یک تقصیر بزرگی است. 
نکته سوم، آقا! شما قبول دارید که دلیل عقلی دارید و دلیل ظنی را رها می  کنید. شما وقتی به 
کالم ارسطو یا افالطون یا فورفوریوس یا هگل و... مراجعه می  کنید، آیا اینها بر شما والیت دارند؟ 
با مراجعه به ما قیل - نه من قال – آیا در خود ما قیل برهانی هست؟ یا نه، یا الاقل این یک زنگی 
ــوی. خوب، گیرم روایات ائمه ظنی باشد؛ این درصد احتماالت که در  ــت که تو متوجه برهان ش اس

مقـام  مهمتریـن  و  اولیـن 
الکتاب»  «یعلمهـم  پیغمبـر 
اسـت نه «یأمرهم»! آنها را 
از خواب بیدار مى  کند و زنگ 
بیـدارى و آگاهى اسـت. او 
که مرتبط به قـدرت الیزال 
دهنـده  آگاهـى  خداسـت، 
است نه مثل بشرى که فهم 

و قدرتش محدود است.

اصًال معنـاى حجیت وحى و 
دین به معنـاى حجیت علم 
است و به معناى وتو و تعبد 
اشـتباه  نیسـت.  کورکورانه 
بزرگـى در اینجا نسـبت به 
دین صـورت گرفته اسـت. 
بزرگتریـن معنـاى حجیـت 
دین، راهنمایى علمى اسـت 
تا منقاد به علم بشوى؛ منقاد 
به پلى که به سـمت حقیقت 
نقلى  مـى  رود. در بحث  هاى 
پیـدا  علمـى   گنجینه هـاى 
مى  شـود؛ و نه در کتاب  هاى 
ارسـطو و هگل و پوپـر. لذا 
یـک غفلت و خـواب بزرگى 
در روش خـود داریم و همه 
مـا باید بیدار بشـویم. حیف 
است سـراغ حرف  هاى بشر 
هم سـطح خودمـان برویم. 
برویم سـراغ وحى تا بیشتر 

و بیشتر کسب کنیم.
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ــت؟ آن جا باید معتکف بشویم، این جا نمی شویم؟ این است که  ــت، آیا در روایات نیس براهین هس
متأسفانه من یک محرومیتی را حس می  کنم. ما خودمان را از فضای بیکران وحی محروم کرده ایم 
و این خیلی دردناک است. به فرمایش امام باقر علیه السالم: «یمصون الثماد» یعنی آبی را که زیر 
ــت می  مکند، اما «و یدعون النهر العظیم». راوی از حضرت باقر علیه السالم  ــنگ  های  بیابان اس س
ــید، رودخانه بزرگ یعنی چه کسی؟ فرمود: علوم پیغمبر. می  روید به زید و بکر و عمرو مراجعه  پرس
ــفه) که رفرف و براق ندارد. آن کسی که رفرف و براق دارد  ــفات و فکر اینها (فالس می  کنید. مکاش
ــطو و هگل یا فالسفه ای مثل پوپر نسبت داده شده و  ــما یک کتابی را که به ارس را رها می  کنید. ش
ــت و مال اوست یا نه،  دنبال می  کنید که بخوانید! آخر این را  ــت اس نمی دانید که آیا این کتاب راس
که خود یک بشر است و پروازش کم است را می چسبید و آن کسی را که اوج پروازش را همه شاهد 

بودند رها می  کنید! آقا! حرف  های اینها که همه ظنی است؛ انظر الی ما قیل. 
ــن مقام پیغمبر  ــر را دادم که اولین و مهمتری ــر، به رفقا این تذک ــن در مقامات پیغمب ــًا م اتفاق
«یعلمهم الکتاب» است نه «یأمرهم»! آنها را از خواب بیدار می  کند و زنگ بیداری و آگاهی است. 
او که مرتبط به قدرت الیزال خداست، آگاهی دهنده است نه مثل بشری که فهم و قدرتش محدود 
است. پس نکته سوم این که گیرم اینها ظنی است، آیا کلمات منسوب به ارسطو یا بقیه فالسفه و 
عرفا قطعی است؟ آنها هم ظنی است؛ چرا در آنجا کنجکاو نمی شوید و اینجا کنجکاوی می کنید؟ 
ــپرده نمی شوید؟ نمی گویم کورکورانه!  ــریع کرنش می  کنید، ولی این طرف سرس چرا آن طرف س
ــت که به متکلمان یا به بعضی  ــتباه و درد بزرگ اس کی گفته کورکورانه قبول کنید؟ اصالً یک اش
ــیر  های فقها بر معارف ایراد می  کنند که منظور آنها از بیانات وحی،  تعبد کورکورانه است. این  تفس
نیست. مهمترین معنای وحی، تعبد علمی است؛ یعنی به آن داده های وحی آگاه بشویم. «من اصغی 
ــوید؛ به این  الی ناطق فقد عبده»؛ یعنی اگر در آن تفکر کنید، خود به خود مطیع و منقاد آن می  ش
ــا. اصالً «خیر العبودیة العلم». عبودیت یعنی منقاد بودن به حقیقت. این معنای دیگری از علم  معن

است. نه کورکورانه، بلکه بینایی نسبت به واقعیت و انقیاد به آن. 
ــت و به معنای   نکته چهارم اینکه، اصالً معنای حجیت وحی و دین به معنای حجیت علم اس
ــتباه بزرگی در اینجا نسبت به دین صورت گرفته است. بزرگترین  ــت. اش وتو و تعبد کورکورانه نیس
معنای حجیت دین، راهنمایی علمی است تا منقاد به علم بشوی؛ منقاد به پلی که به سمت حقیقت 
ــطو و هگل و  ــود؛ و نه در کتاب  های ارس می  رود. در بحث  های نقلی گنجینه های علمی  پیدا می  ش
ــت  ــویم. حیف اس پوپر. لذا یک غفلت و خواب بزرگی در روش خود داریم و همه ما باید بیدار بش

سراغ حرف  های بشر هم سطح خودمان برویم. برویم سراغ وحی تا بیشتر و بیشتر کسب کنیم.
بزرگترین سرمایه علمی در روش نظام معرفتی بشر، احتمال و تصور است و خود تصور، سرمایه 
ــه در حوزه های خودمان چه در  ــر چ ــت. تقریبًا یکی از بحث های نوین بش بزرگتری از تصدیق اس
ــطوره ها نیز مدد می  گیریم؛  ــوم روز می  گویند، خیال علمی؛ می  گویند حتی ما از اس ــرون و در عل بی
ــد همین خرافه ها پنجره های احتمال را باز می  کند که  ــطوره ها و خرافه ها؟ می  گوین حاال چرا از اس
ــرمایه علم است. کی گفته، مهمترین گام علم  ما از آن غافلیم. لذا عرض کردم، تصور بزرگترین س
ــت. تصدیق از شکم تصور بیرون می  آید و زاییده تصور است و تصور  ــت؟ اول تصور اس تصدیق اس
مادر تصدیق است. شما به عوالمی که در روایات و قرآن است نگاه کنید. برزخ و رجعت و جابلقا و 
ــا و آسمان اول و...چیست؟ بعد از آسمان هفتم چیست؟ این در ذهن ابن عربی نیامده است.  جابلس
چهار جلد فتوحات را بررسی کنید، در این باره چیزی ندارد. کتاب  های ارسطو را نگاه کنید، عوالمی 
را که امام صادق علیه السالم می  گوید، در آن نیست. اسفار ندارد. کتب ارسطو ندارد. در کتب فارابی 
ــفه متوجه نبوده اند؛ رجعت گنجی  ــت که فالس ــت. عرض کردم، اینها خودش یک برهانی اس نیس
ــی شناختی از آن ندارد که چیست. عالمی است به نام «الساهرة»  که در قرآن  ــت که هنوز کس اس
ــت و  یکی از جهان هایی است که روح در آن  ــی متوجه آن نیس ــت و کس و روایات اهل بیت  هس

می  رود؛ و خود اقسام مالیکه یا موجودات غیر جن یا غیر بشر که چه هستند؟
 یا این که امام باقر علیه السالم فرمود: ما قبل از این عالم، هزار آدم و هزار عالم 

سـرمایه ارسـطو بـه اندازه 
اقیانـوس  از  قطـره  یـک 
پیغمبر و ائمه علیهم السالم 
اسـت. این ادعا نیست. آمار 
اسـت؛ یـک مقارنـه آمارى 
است. ذهن بشر هنوز تصور 
مطالبى را که در بحار االنوار  
اسـت نکـرده اسـت. ایـن 
محرومیت نیسـت که ما آن 
را رهـا کرده ایـم و خـود را 
محـروم کرده ایـم؟ لذا من 
تاکید مى  کنم، حیف است در 
جدل ها فرو برویم، چه جدل 
با فالسـفه و چه بـا عرفا؛ ما 
بایـد وارد کار ایجابى و متن 
بشـویم و برویم سراغ وحى 

و  حقایقى را کشف کنیم.

سـمات:  ایـن بیـت دعبـل 
کـه  «مـدارس آیـات خلت 
مـن تـالوة      و منزل وحى 
مقفـر العرصات» روضه اش 
سـوزناك تر از آن روضه اى 
اسـت که سـر مقدس امام 
حسـین  علیه السـالم را از 

بدنشان جدا کردند! 
 بله؛ چون فاصله گرفتن از 
علوم اهل بیت، مقدمه سـر 
جدا کردن است. مقدمه سر 
جدا کردن، اعراض از علوم 
اهـل بیت سـالم اهللا علیهم 

اجمعین است.
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داشتیم.
 خوب، این را کی فهمیده و کی آن را بو کرده است؟ گیرم این روایات ادعایی بیش نباشد، 
ــی سراغ نفی و اثباتش رفته است؟ این نشان می  دهد، سرمایه ارسطو به اندازه یک قطره از  آیا کس
اقیانوس پیغمبر و ائمه علیهم السالم است. این ادعا نیست. آمار است؛ یک مقارنه آماری است. ذهن 
بشر هنوز تصور مطالبی را که در بحار االنوار  است نکرده است. این محرومیت نیست که ما آن را 
رها کرده ایم و خود را محروم کرده ایم؟ لذا من تاکید می  کنم، حیف است در جدل ها فرو برویم، چه 
جدل با فالسفه و چه با عرفا؛ ما باید وارد کار ایجابی و متن بشویم و برویم سراغ وحی و  حقایقی 
را کشف کنیم. در بحث رجعت، خدا توفیق داد و به برکت پیغمبر و ائمه صلوات اهللا علیهم  ششمین 
ــالی است که دارم کار می  کنم؛ برزخ یک تعریفی دارد که نه فالسفه گفته اند و نه متکلمان و ان  س
ــاء اهللا این کتاب در دو یا یک جلد چاپ می  شود؛ معادی که مالصدرا یا متکلمان یا کسان دیگر  ش
تصویر کرده اند، همان رجعت است! آن هم اوائل رجعت؛ معاد آنها هنوز بویی از معارف قرآن نبرده 
است! و ثابت های معرفتی دیگر که اگر انسان در بحث رجعت فکر کند، می  فهمد همه این حرف-
 های متکلمان و فالسفه و عرفا مال دبستان است! راهنمایی و دبیرستان و فوق لیسانسش را بشر 
ــت؟ باب های  ــیده. چرا؟ چون اعراض کرده اند از بحث رجعت. این که معراج چیس هنوز به آن نرس

معرفتی زیادی هنوز به تصور بشر خطور نکرده است! خوب حیف نیست اینها را ما رها کنیم؟ 
 این بیت دعبل که  «مدارس آیات خلت من تالوة      و منزل وحى مقفر العرصات» 
روضه اش سـوزناك تر از آن روضه اى اسـت که سر مقدس امام حسین  علیه السالم را 

از بدنشان جدا کردند! 
 بله؛ چون فاصله گرفتن از علوم اهل بیت، مقدمه سر جدا کردن است. مقدمه سر جدا کردن، 

اعراض از علوم اهل بیت سالم اهللا علیهم اجمعین است.
 اتفاقى که افتاده این اسـت که کارى کرده اند که طلبه نمى آید به سـمت روایت 
خوانى و حدیث خوانى و گویا متون حدیثى ما ارزش متن درسـى و بحثى قرار گرفتن را 
ندارنـد. من امروز در درس اصـول کافى حضرت عالى که حدیث جنود عقل و جنود جهل 
را تشـریح مى  کردیـد، حاضـر بودم و  اسـتفاده کردم. به نظر مى  رسـد ایـن کار باید در 

حوزه هاى ما قویا گسترش پیدا کند و طالب به سراغ سرچشمه ها بروند.
 چه فرمول های عجیب و غریبی دارد همین کافی. یک حدیث جنود عقل و جهل که مدت 
ــت در آن هستیم، در هر جمله ای از آن، فرمول هایی است که به درد خیلی از علوم می  خورد.  هاس
ما معارف بلندی در علوم اسالمی و در حکمت نظری و عملی داریم. خدا نکند هم بنده و هم نسل 
جدید به بیماری دوری از روایات مبتال شویم؛ البته ورزش عقلی و ذوقی خوب است ولی باید برویم 

در دریای وحی؛ در مقدمه نایستیم و برویم تا برسیم به ذی المقدمة. 
یکی از بزرگانی که بعد از فوت یکی از بستگان آقای طباطبایی به همراه آقای گلپایگانی برای 
ــلیت به دیدن عالمه طباطبایی رفته بود (می دانید که رابطه آقای گلپایگانی و آقای طباطبایی  تس
ــدیدًا روی منبر  ــی بود. من به یاد دارم، روز فوت آقای طباطبایی، آقای گلپایگانی ش ــی صمیم خیل
می گریست) نقل می  کرد، آقای طباطبایی به آقای گلپایگانی گفتند: عجیب است؛ من خواب مادرم 
ــطح سواد مادرم  ــئله علمی بغرنجی را مطرح کرد که من یقین دارم در س را دیدم و مادرم یک مس
ــفه کار کردید؟ ایشان گفت، از آن روز عالمه تصمیم  ــت. و گفت، بس نیست این قدر در فلس نیس
ــنی است و  ــدیدتر دنبال کند. بنابراین، این قضیه یک چیز روش ــیر را ش گرفت بحث روایی و تفس
احتیاج به مؤونه استدالل و برهان ندارد. خدا علمش باالتر از بشر است؛ خوب چرا از خود خدا مدد 
نگیریم؟  اگر بشر در فروعات و امور اجتماعی  به اعتراف فالسفه به وحی و پیامبران نیاز دارد، آیا 

در آن چه مهمتر از فروعات است که اصول باشد، نیاز به پیامبران ندارد؟ 
 خیلى متشکرم.  و الحمد هللا رب العالمین  و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرین.

مـا معـارف بلنـدى در علوم 
اسـالمى و در حکمت نظرى 
و عملـى داریـم. خـدا نکند 
هم بنـده و هم نسـل جدید 
به بیمـارى دورى از روایات 

مبتال شویم.

و  فروعـات  در  اگـر بشـر   
امـور اجتماعى  بـه اعتراف 
فالسـفه به وحى و پیامبران 
چـه  آن  در  آیـا  دارد،  نیـاز 
مهم تر از فروعات اسـت که 
اصول باشد، نیاز به پیامبران 

ندارد؟ 
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اشاره
مطلبى که در پیش رو دارید چهارمین بخش از گفتگوى طوالنى سـمات 
با جناب آقاى دکتر حسین غفارى استاد فلسفه دانشگاه تهران است. در 
بخش سـوم این گفتگو که در شماره پیشـین سمات چاپ شد به بحث 
پیرامـون عقایـد ابن عربى پرداختیم که در این شـماره ادامه بحث را در 

باره مذهب ابن عربى پى مى  گیریم. 

تشیّع ابن عربى
دکتر غفارى: برای روشن تر شدن مسئله ناگزیریم که مسئله محیی الدین را بیشتر باز 
کنیم. زیرا که به هر حال ما به بحث ابن عربی کشانده شده ایم و ناگزیر از این هستیم که 
ــئله شویم. فعالً در مرحله  ــد، تا حدودی وارد جزئیات مس ولو فراتر از حد یک مصاحبه باش
اول مسئله تشیع ابن عربی را باز می  کنیم. این موضوع از دیرباز محل مناقشه و گفت  وگو 
ــت و موافق و مخالف هریک به پار  ه  ــندگان و اهل نظر بوده اس میان صاحبنظران و نویس
ای از کلمات ابن عربی استناد کرده و سخن طرف مقابل را نقض می  کرده اند. گروهی نیز 
راه افراط را به انتها پیموده و دست به تکفیر و تفسیق و توهین و... یازیده اند. منطق بحث 
اقتضا می  کند که ابتدا به چند مورداز اهم دیدگاه   های مثبت و قابل انطباق ابن عربی با تفکر 
ــیعی اشاره کنیم و سپس با توجه به آنها موارد منفی و غیرقابل تطبیق با تفکر شیعی را  ش
ارزیابی نماییم. در یک طبقه بندی کلی این دیدگاه ها اعم از دیدگاه ایجابی و مثبت شیعی، 
ــنّت به طور کلی عبارتند از ۱.  ــبت به جریان رسمی اهل س ــلبی و انتقادی نس و دیدگاه س
ــالم و در رأس آنها امیرالمؤمنین ۲ـ موقعیت اهل بیت  موقعیت ائمه معصومین علیهم الس

عصمت و طهارت ۳ویژگی خاص فکر شیعی نسبت به امام زمان علیه السالم.
ابن عربی آثار فراوانی دارد. ولی ما به جهت اختصار سعی می  کنیم به مهم ترین اثر وی 
در همه این موارد استناد کنیم. یعنی اثر عظیم او «فتوحات مکیه» اگرچه احیانًا اشار  ه ای 

هم به پار  های از دیگر رسائل او خواهیم کرد.

امیرالمؤمنین نزد ابن عربى
ــر  ــوع ائمه اطهار و امیرالمؤمنین، باید گفت که اگرچه محیی الدین در سراس در موض
فتوحات به کرات از امیرالمؤمنین به عنوان علی بن ابیطالب رضی اهللا عنه روایات متعددی 
را نقل می  کند و نیز از حضرت امام صادق به عنوان جعفرصادق و جعفر بن محمد روایات 
متعددی نقل می  کند ولی آنچه مهم است این است که در چندین موضع از کتاب فتوحات 
جایگاه ویژ  ه ای برای امیرالمؤمنین ذکر می  کند که به هیچ وجه برای هیچ یک از آحاد امت 
اسالمی و حتی مطلق انبیاء و اولیاء به جز حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله چنین 

جایگاهی قائل نیست. و از آن جمله است:
ــة بدء الخلق  ــه تحت عنوان «فی معرف ــم از جلد اول فتوحات مکی ــاب شش ۱ـ در ب
ــد: «... آنگاه که  ــن هو اول موجود فیه...»، بعد از قریب دو صفحه می  نویس ــی و م الروحان
ــود نمود، این اراده از راه یک  ــود عالم را مطابق آنچه در علم به ذاتش ب ــد اراده وج خداون
ــده این تجلّی بود صورت  ــات تنزیهی او به یک حقیقت کلیه ای که پذیرن ــی از تجلی تجلّ
ــی الهی را نمود و  ــن موجودی که دراین هبأ قبول تجلّ ــه نام آن هبأ بود و اولی ــت ک گرف
ــلّم بود که  ــود در قبول نور الهی بود حقیقت محمد صلی اهللا علیه و س ــن موج نزدیک تری
ــت که وجودش از آن نور  ــت، و او اولین ظهور در عالم وجود اس ــده اس «عقل» نامیده ش
ــت و در آن هبأ حقیقت الهی تعین پذیرفت و تمامی  الهی و از آن هباء و حقیقت کلیه اس
ــردم به او علی بن ابی طالب  ــت و نزدیک ترین م ــان موجودات عالم حاصل تجلّی اوس اعی

 غفـارى: خواننـده منصـف خوب 
بنگـرد کـه در نظـر شـیخ الرئیس 
نوریـه  حقیقـت  چگونـه  عارفـان 
امیرالمؤمنین على علیه السـالم اصل 
و حقیقـت اولیه و کلیّـه تمامى عالم 
ملـک و ملکوت اسـت و انس و جن 
همـه ظهـور و تجلّـى آن حقیقـت 
متعالى اسـت و هموسـت که باطن 
همـۀ انبیاء الهى را پر کرده اسـت و 
هموسـت که أقرب خالیق اسـت به 
حقیقت نوریه رسول اکرم که معلّم و 
ُمفید اوسـت در دو عالم. و در تمامى 
آثار جناب محیى الدین هیچ مخلوقى 
پس از رسـول اکرم چنین جایگاهى 

ندارد. 
 سـمات: جداى از این که اساسـا 
این تعابیر و تفاسیر از امیر المؤمنین 
علیه السالم چقدر درست است و آیا 
بر اسـاس مبانى وحیانى اسـت و یا 
مبانى صوفیانـه، هرگز به پاى تعبیر 
شـافعى که تردیـد دارد آیا خدایش 
اهللا اسـت یا على، نمى رسد. (و مات 
الشـافعى و لیس یدرى ـ   على ربه 
أم ربـه اهللا) لـذا شـافعى به شـیعه 
بـودن اولـى اسـت بـر ابـن عربى! 
ضمـن ایـن کـه در همین جـا باید 
بـه موضـع خصمانـه و عنودانه ابن 
عربـى نسـبت به حضـرت ابوطالب 
علیه السـالم اشـاره کنیم که وى را 
مشـرك و در قیامت معّذب مى  داند. 
او مى  گوید: در صحیح مسـلم از ابن 
عباس از پیامبر َصلّـى اهللا َعلیه وآله 
آمده اسـت: "آسـان ترین عذاب بر 
اهل جهنم براى ابوطالب مى  باشـد، 
که در پاهایش، نعلین هایى است که 

مغزش درون آنها مى  جوشد."
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ــراراألنبیاء [أجمعین]... (و أقرب الناس الیه علی بن ابی طالب و اسرار  ــت و اس اس
االنبیاء أجمعین».۱ 

یـک نکته مهم درباره نسخه شناسـى دو نسـخه اصلـى و خطى از 
فتوحات مکیّه

ــیار مهم  ــه ادامة مطلب را نقل کنیم، یک نکته کوچک، اما بس ــش از اینک پی
تذکر می  دهیم: عبارت فوق را اینجانب از فتوحات مکیه چاپ قدیمی چهارجلدی 
از مکتبة دار صادر بیروت (که ظاهرًا خود چاپ افست از چاپ قدیمی قاهره طبع 
ــه  ــت) نقل کردم که کلمة «أجمعین» که داخل کروش ۱۳۲۹ هجری قمری اس

است در همین چاپ وجود دارد.
ــات، با رعایت کلیه  ــد چاپ انتقادی کتاب فتوح ــاره ش همانطور که قبالً اش
ضوابط صحیح انتقادی متون، نزدیک ۳۰ سال پیش به همت مرحوم دکتر عثمان 
ــوری که از شاگردان لوئی ماسینیون، شرق شناس  یحیی، محقّق سخت کوش س
ــر از نظر دقت در  ــت. این چاپ عالی و بی نظی ــت، صورت گرفته اس معروف اس
ــح و تحقیق همچنان که محققان آن، یعنی دکتر عثمان یحیی و نیز دکتر  تصحی
ــده اند، بر اساس دو نسخه مخطوط اصلی از فتوحات که  ابراهیم مدکور متذکر ش
اصل هر دو توسط خود ابن عربی نگارش شده و سپس از روی آن رونویسی شده 
است و نیز دو نسخه خطی و چاپی دیگر صورت گرفته است. در این چاپ، نسخه 
دوم به خط ابن عربی که در موزه آثار اسالمی استانبول قرار دارد، اصل قرار گرفته 
ــخه اولِ به خط ابن عربی و  ــخه دوم که در واقع نس و در متن آمده و تغییرات نس
نگاشته شده در سال ۶۲۹ هجری است با رمز B در حاشیه آمده و نسخه سوم و 
ــت. نکته مهم اینست که خود  ــیه قرار گرفته اس چهارم هم با رمز C و F در حاش
ــتن نسخه دوم  ــت که من در نوش ابن عربی در جایی از فتوحات تصریح کرده اس
ــخه اول انجام داده ام که شامل مواردی از حذف و  ــبت به نس برخی تغییرات نس
ــد، که توسط محققین همه این تغییرات در حواشی ثبت  اضافه و تغییرات می  باش
شده است (متأسفانه پس از چاپ ۱۴ جلد از این اثر، مرحوم عثمان یحیی دار فانی 
ــخه بر عهدة محققان دیگر قرار گرفت و بنده از ادامة  را وداع گفت و تکمیل نس
 ــد که این تغییرات آن خبر ندارم)، به هر حال این توضیحات برای این عرض ش
ــخه، ولو کوچک، بعضًا بسیار معنادار و مهم است، و در بحثی که ما در آن  در نس
قرار داریم دارای اهمیت اساسی است و همچنین در تفسیری که در نتیجه گیری 

این بحث خواهیم کرد تأثیرگذار است.
ــود در همین عبارت منقول در  ــخه موج بااین توضیح اکنون به اختالف نس
ــال  ــخه B (یعنی مخطوط اولیه خود ابن عربی در س ــوق توجه فرمائید: در نس ف
ــاس الیه علی بن ابی طالب،  ــت «و أقرب الن ــری) عبارت چنین آمده اس ۶۲۹ هج
ــر االنبیاء اجمعین» یعنی تعبیر «امام العالمین» را  رضی اهللا عنه امام العالمین و س
ــراراالنبیاء تعبیر سر االنبیاء اجمعین» قرار دارد. نکته  اضافه دارد و نیز به جای اس
ــت و مورد توجه محقق و  ــکار اس مهمی که در این اختالف به ظاهر کوچک آش
مصحح دانشمند فتوحات قرار گرفته است گرایش شیعی بارزی است که در تعبیر 
ــخه اول (B) وجود دارد و در نسخه دوم ظاهرًا توسط خود محیی الدین تغییر  نس
ــل این اختالف در بین الهاللین  ــت. جناب دکتر عثمان یحیی پس از نق یافته اس
ــخه االول  ــارق الهام بین روایه النس ــت (یالحظ هنا الف ــته  اس این جمله را نوش

۱. فتوحات مکیه ۴ جلدی، ج ۱، ص ۱۱۹. 

و  فضائـل  از  محیى الدیـن  غفـارى:   
مناقب امیرالمؤمنیـن در مواضع مختلف 
از کتـاب «فتوحـات مکیـه» یـاد مى  کند 
مانند اشاره به پیمان اخوت رسول اکرم 
با امیرالمؤمنیـن در «دارالخیزران» و نیز 
اشـاره به داسـتان قرائت سـوره برائت 
توسـط امیرالمؤمنین بر حج گـزاران در 
مکـه، در حالى که قبـًال ابوبکر براى این 
منظور اعزام شده بود ولى سپس رسول 
اکـرم على  بن ابـى طالب را فرسـتاد و 
فرمود که «الُیبَلُِّغ القرآن منّى االّرجٌل ِمْن 
اهـل بیتى» یعنى فقط مردى از اهل بیت 
مـن مى  تواند بیان کننـده قرآن از جانب 
من باشـد، و در اینجا جناب محیى الدین 
پـس از ذکـر ایـن واقعـه اگرچـه آن را 
تأییـدى بر صحـت خالفـت ابوبکر هم 
مى  شـمارد که صرف نظر از بى وجه بودن 
آن فعـًال محل کالم ما نیسـت ولى آنچه 
مورد استشهاد ماست، تأیید جناب شیخ 
از ایـن واقعـه بـر منزلـت امیرالمؤمنین 

علیه السالم است.
  سـمات: اعجوبـه گى ابـن عربى در 
همیـن موارد معلوم مى  شـود که در متن 
سـتایش مثال بلند و باال از امیرالمؤمنین 
علیـه السـالم صحت خالفـت ابوبکر را 
ثابت مى  کند و آقاى دکتر هم مى  فرمایند 
حرفى بى وجه اسـت و البته خللى هم به 
تشیع ابن عربى وارد نمى کند! بله همان 
گونه کـه گفتیم این گونه سـتایش ها از 
امیرالمؤمنیـن علیه السـالم در عین حق 
دانسـتن خالفـت خلفـاى ثـالث و بلکه 
خالفت خلفایى چون متوکل هیچ دردى را 
از کوشندگان در جهت اثبات تشیع ابن 
عربـى دوا نمى کند. ابن عربى در یکى از 
آثار خود ایـن گونه در باره امیرالمؤمنین 
سـخن مى  گوید: مـن هنگام عـروج به 
آسـمان، علـى را در درجـه پاییـن ترى 
نسـبت به ابوبکر، عمـر و عثمان دیدم. 
هنگام برگشت به او گفتم: چگونه تو در 
دنیا ادعاى برترى بر آنها را داشتى، حال 
آنکه مى  بینم در درجه پایین ترى نسبت 

به ایشان هستى؟ 
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 .(Kــیعیه الواضحة، و روایه النسخه الثانیه للفتوحات ذات النزعة الش
ــخه B)) توضیح  ــات، چاپ عثمان یحیی، ج ۲، ص ۲۲۷ (نس (فتوح
ــن است. در نسخه اول، بعد از نام مبارک امیرالمؤمنین  اختالف روش
ــن «سر االنبیاء  ــت و نیز تعبیر روش وصف «امام العالمین» آمده اس
ــت که حقیقت کلیه و نوریه امیرالمؤمنین،  اجمعین» که بیانگر اینس
حقیقت باطنی است که همه انبیاء بر آن حقیقت متحققند، او مطلقی 
ــیث و هم  ــرار دارد. (هم آدم و هم ش ــه در همه مقیدها ق ــت ک اس
ــس، علی بود!»)، آری این تعبیر را قیاس کنید با تعبیر کم رنگ  ادری
نگ  ــراراالنبیاء» که یعنی همه باطن   های انبیاء، که تعبیری گُ «و اس
ــت. و با توجه به اینکه این تغییر در نسخه دوم و به فاصله هفت  اس
ــت، معلوم است که  ــخه اول ایجاد شده اس ــال بعد از تحریر نس س
ــته باشد خود محیی الدین و یا دیگری،  تغییردهنده هرکس می  خواس
ــته از وضوح و روشنی عبارت نسخه نخست  کامالً آگاهانه می  خواس
ــد، به ما  ــد! و اگر خود جناب محیی الدین این تغییر را داده باش بکاه
ــی و فرهنگی که  ــد در درک وضعیت اجتماع ــایانی می  کن کمک ش
ــیخ اکبر با آن مواجه بوده و ناچار به کم رنگ کردن رنگ و  جناب ش
بوی شیعی اثر خود می  شده است بی آنکه بخواهد به اصل آن صدمه 
ای بزند، که همان طور که اشاره شد توجه به این نکته در جمع بندی 

نهایی کمک شایانی به ما خواهد کرد.

منزلت امیرالمؤمنین نزد ابن عربى
ــوان «فی معرفة  ــاب هفتم تحت عن ــه بعد در ب ــد صفح در چن
ــانیه...»، بعد از ذکر مطالبی درباره مقدار حرکت  ــوم االنس بدِء الجس
افالک، می  فرماید «بدان که خداوند تعالی پس از آنکه قلم و لوح را 
که همان عقل و روح است آفرید و عقل را معلم و افاده کنندة برای 
ــان چون خداوند  ــد قرار داد، بدینس روح و نفس که همان هباء باش
ــت، علی بن ابی طالب یعنی همان  به آن نفس یا روح یا هباء نگریس
جوهر کلیه (نفس یا روح کلیه) در سراسر صور طبیعی عالم گسترش 
یافته بود، زیرا هیچ صورتی در عالم نبود مگر اینکه تحقق این جوهر 
و حقیقت بود لذا خداوند این حقیقت کلیه را «هباء» [یعنی امر ممتد 
و گسترده در همه جا] نامید و آن با صورت هر شیء معیت داشت و 

کنه حقیقت آن ش  یء بود...».۲ 
ــیخ الرئیس عارفان  ــده منصف  خوب بنگرد که در نظر ش خوانن
ــالم اصل و حقیقت  چگونه حقیقت نوریه امیرالمؤمنین علی علیه الس
ــت و انس و جن همه  ــه و کلیه تمامی عالم ملک و ملکوت اس اولی
ــت که باطن همه  ــت و هموس ظهور و تجلّی آن حقیقت متعالی اس
ــت که أقرب خالیق است به  ــت و هموس انبیاء الهی را پر کرده اس
ــول اکرم که معلّم و مفید اوست در دو عالم. و در  حقیقت نوریه رس
ــول اکرم  ــاب محیی الدین هیچ مخلوقی پس از رس ــی آثار جن تمام

ــاپ عثمان طه، ج ۲،  ــار جلدی، ج ۱، ص ۱۲۲، چ ــات چه ۲. فتوح
ص ۲۳۶. 

چنین جایگاهی ندارد.[۳]
ــاب «علوم اقطاب  ــی ام فتوحات آنجا که در ب ــز در باب س و نی

ــیر از امیر  ــا این تعابیر و تفاس ــدای از این که اساس ۳.     سـمات: ج
ــاس مبانی  ــت و آیا بر اس ــت اس ــالم چقدر درس المؤمنین علیه الس
ــافعی که  ــت و یا مبانی صوفیانه، هرگز به پای تعبیر ش وحیانی اس
ــت یا علی، نمی رسد. (و مات الشافعی  تردید دارد آیا خدایش اهللا اس
ــیعه بودن  ــافعی به ش ــس یدری ـ   علی ربه أم ربه اهللا)لذا ش و لی
ــت بر ابن عربی! ضمن این که در همین جا باید به موضع  اولی اس
خصمانه و عنودانه ابن عربی نسبت به حضرت ابوطالب علیه السالم 
ب  ــاره کنیم که چون دیگر سنیان وی را مشرک و در قیامت معذّ اش
ــتور به  ــلم دس لّی اهللا علیه وآله و س ــد. او می  گوید: پیامبر صَ می  دان
ــرک بود.(فتوحات  ــل عمویش ابوطالب داد، در حالی که او مش غس
ــق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی)  مکیه ج ۷ ص ۴۷۸-۴۷۷ تحقی

ونیز می  گوید:
لّی اهللا علیه وآله آمده  ــر صَ ــلم از ابن عباس از پیامب  در صحیح مس
ــد،  ــان ترین عذاب بر اهل جهنم برای ابوطالب می  باش ــت: «آس اس
ــت که مغزش درون آنها می  جوشد.»  که در پاهایش، نعلین هایی اس

سپس ابن عربی در پی این کالم می  گوید:
ــته و اوامر را  ــی که در محبتش قدم صدق داش نگاه کن عاقبت کس
ــور، هم ترس از مردم  ــه و قبول می  کرده لکن در این ام می  پذیرفت
ــت و بعد از مرگش حقیقتش ظاهر  ــان داشته اس و هم، امید به ایش
ــش... حکمت اینکه مغزش در  ــت به صورت آتش در نعلین های گش
نعلین هایش می  جوشد، روایتی است در صحیح: آیا شما را آگاه سازم 
ــدای امور و عمود آن، و باالترین نقطه آن جهاد در راه  از رأس و ابت
ــود که ابوطالب در جهاد در رکاب رسول  ــت)... معلوم می  ش خدا (اس
ــتر بوده ولی تدین  ــلم از همه مردم بیش لّی اهللا علیه وآله و س خدا صَ
ــته و این جنگها از ترس رسوایی بوده و این ترس از  به دینش نداش
غیر خدا موجب احباط و افساد جهاد او شده است... این چنین است 
حقیقت خوف از غیر خدا و آن نعلین   های پر از آتش؛ همچنین ذوب 
ــرش، و در نهایت تباهی و نابودی  ــدن مغزش و آتش و لهیب س ش
ــائل ابن عربی (مجموعه ثانیه) ص ۴۳۹-۴۴۰- او... (مجموعه رس

(۴۳۸
ــوره قصص: انک التهدی من احببت   ابن عربی درباره آیه ۵۶ از س
ــرای همت و تالش، اثر و  ــاء، می  گوید:... قطعا ب و لکن اهللا من یش
ــی در همت کامل تر، برتر وو قوی تر از  ــت و هیچ کس نتیجه ای اس
ــلم نمی باشد. این همت واالی  لّی اهللا علیه وآله و س ــول خدا صَ رس
ــته است. آیه  ــالم عموی او ابوطالب نداش پیامبر هیچ تأثیری در اس
ــد در همین ر ابطه نازل شده است... (فصوص الحکم  ای که ذکر ش

ص ۱۳۰)
ــبت به  ــد این گونه خصمانه نس ــیعه می  توان ــا چگونه یک ش حقیقت
ــخن بگوید. آیا این حرفها هم از لوازم تقیه بوده  حضرت ابوطالب س
ــت و دیگر اظهارات سنی مأبانه ابن عربی برای دفع خطر شیعه  اس

بودن! او کافی نبوده است؟!
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ــات اول این باب  ــد، در ضمن بیتی از ابی ــخن می  گوی الرکبان» س
ــول و نبی و قسیم» یعنی علوم  می  گوید «ان هللا علوم جمة فی رس
ــول و نبی و قسیم قرار  ــته الهی از جانب خدا در رس بیکران و انباش
داده شده است. قسیم، اشاره به روایت مشهور در باب امیرالمؤمنین 
ــیم الجنة و النار» و تأیید بر این تفسیر، عبارتی  است که «علی قس
ــت که در ادامه این اشعار حدود یک صفحه بعد چنین می  فرماید  اس
«و هم اصحاب العلم الذی کان یقول فیه علی بن ابی طالب رضی اهللا 
ــا لعلومًا جمًا لو  ــده الی صدره و ینتهد ان ههن ــه حین یضرب بی عن
وجدت لها حملة، فانّه کان من اإلفراد و لم یسمع هذا من غیره فی 
ــتند که علی بن  ــان صاحبان همان علمی هس زمانه» (ترجمه: و ایش
ابیطالب رضی اهللا عنه راجع به آن در آن هنگام که با دست به سینة 
ــته  ــینه علوم انباش ــود می  زد و چنین می  گفت که همانا در این س خ
ــت که اگر برای ادراک و حمل آنها قابالنی می  یافتم آنها  فراوانی اس
ــا علی بن ابیطالب از جمله «افراد» [۴]  را اظهار می  کردم، پس همان
(انسان   های کاملی که تحت نظر قطبی نیستند) بود و چنین کالمی 

در زمان او از غیر او شنیده نشده است».۵ 
ــد: «... پس  ــن در باب ۵۴ درباره امیرالمؤمنین می  نویس همچنی
ــخن علی بن ابیطالب رضی اهللا  ــی میان علمای رسمی و س چه قیاس
عنه برقرار است آنگاه که از نفس خود چنین خبر می  دهد که اگر او 
بخواهد درباره سورة فاتحه قرآن سخن بگوید حجم مطالب به اندازة 
بار ۷۰ شتر خواهد شد، آیا این جز از فهمی است که از ناحیه خداوند 

درباره قرآن به او   عطا شده است».
ــب امیرالمؤمنین در  ــل و مناق ــن از فضائ ــن محیی الدی همچنی
ــاره  ــع مختلف از کتاب «فتوحات مکیه» یاد می  کند مانند اش مواض
ــن در «دارالخیزران»  ــا امیرالمؤمنی ــول اکرم ب به پیمان اخوت رس
ــوره  ــتان قرائت س ــاره به داس ــات، ص ۱۳۲، ج ۳) و نیز اش (فتوح
ــط امیرالمؤمنین بر حج گزاران در مکه، در حالی که قبالً  برائت توس
ــده بود ولی سپس رسول اکرم علی  ابوبکر برای این منظور اعزام ش
ــغُ القرآن منّی االّرجلٌ  ــتاد و فرمود که «الیبلِّ  بن ابی طالب را فرس
ــن می  تواند بیان  ــی فقط مردی از اهل بیت م ــن اهل بیتی» یعن م
ــد، و در اینجا جناب محیی الدین پس  ــده قرآن از جانب من باش کنن
ــر این واقعه اگرچه آن را تأییدی بر صحت خالفت ابوبکر هم  از ذک
ــودن آن فعالً محل کالم ما  ــمارد[۶]که صرف نظر از بی وجه ب می  ش

ــاب ابن عربی برای  ــان کاملی از جن ۴. سـمات: در اینجا مقام انس
ــده  ــالم در ضمن جمله ای از افراد اعطاء ش امیرالمؤمنین علیه الس
ــل بایزید و ... این  ــیاری دیگر از اقطاب صوفیه مث ــت که به بس اس

مقام اعطاء می  شود! 
۵. فتوحات، ج ۱، ص ۲۰۰. 

۶. سمات: اعجوبه گی ابن عربی در همین موارد معلوم می  شود که 
در متن ستایش مثال بلند و باال از امیرالمؤمنین علیه السالم صحت 
ــد و آقای دکتر هم می  فرمایند حرفی  ــت ابوبکر را ثابت می  کن خالف
ــیع ابن عربی وارد نمی کند!  ــت و البته خللی هم به تش بی وجه اس

نیست ولی آنچه مورد استشهاد ماست، تأیید جناب شیخ از این واقعه 
ــت. در رسالة «روح القدس»  ــالم اس بر منزلت امیرالمؤمنین علیه الس
ــالم چنین یاد می  کند «... نعم هذا علی بن  از امیرالمؤمنین علیه الس
ابیطالب کرم اهللا وجهه باب مدینه العلم و صاحب االسرار و إمامها...» 
ــر جمالتی از امیرالمؤمنین درباره  ــز در همان صفحه پس از ذک و نی
زهد می  فرماید «چه دریاهایی که در این جمالت عالی و زیبا نهفته 
است که ساحلی برای آن نیست، ای نفس، این علی رضی اهللا عنه 
است با استواری که از او در مقام و احوال معنوی سراغ داری، مقام 
ــق را به اتم وجوه در او  ــل و حکمت   های او و اجتماع حقای او و عم

می  دانی...»7

موقعیّت اهل بیت عصمت نزد ابن عربى
ــتناد ما موضع گیری بی نظیر و فوق العاد- موضوع دیگر مورد اس
ــبت به منزلت و موقعیت  ــت که جناب شیخ قدس سره نس  های اس
ــن دارد و این  ــه و علیهم اجمعی ــر صلوات اهللا علی ــل بیت پیامب اه
ــیاری از آثار جناب شیخ و از جمله به طور مکرر  موضع گیری در بس
در فتوحات مکیه ابراز شده است. از جمله بیانی طوالنی در باب ۲۹ 
ــت که ما قطعاتی از آن را ترجمه  ــلمان آورده اس ــر س در معرفت س
ــلّم عبد  ــول اکرم صلی اهللا علیه و س می  کنیم «... و از آنجا که رس
ــی او را و اهل بیت او را طاهر گردانید  ــض بود پس خداوند تعال مح
ــت  ــاخت که عبارت اس به طهارت محض، و از آنها رجس را دور س
ــود زیرا رجس در عرب  از هر چیزی که مایه نقص و خواری آنها ش
ــود. خداوند تعالی فرمود  به هر آلودگی و ناپاکی (قذارت) گفته می  ش
«یریداهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرًا» پس 
ــوب و اضافه نمی شود مگر اینکه طاهر باشد  هیچ کس بدان ها منس
ــود غیر از این باشد. زیرا که مضاف به آنها کسی است که  و نمی ش
ــت. پس آنها کسی را به خود منسوب نمی کنند مگر  شبیه به آنهاس
ــهادت پیامبر  ــد. پس این ش اینکه دارای حکم طهارت و تقدس باش
اکرم صلی اهللا علیه و سلم نسبت به سلمان فارسی است در طهارت 
ــول اکرم فرمود «سلمان  و حفاظت امرالهی و عصمت، آنجا که رس
ــهادت داده است برای اهل  ــت، و خداوند نیز ش از ما اهل البیت اس
ــرون رفتن هرگونه آلودگی از آنها، و چون  ــت به طهارت آنها و بی بی

ــتایش ها از امیرالمؤمنین علیه  بله همان گونه که گفتیم این گونه س
ــتن خالفت خلفای ثالث و بلکه خالفت  ــالم در عین حق دانس الس
ــندگان در جهت اثبات  ــی چون متوکل هیچ دردی را از کوش خلفای
تشیع ابن عربی دوا نمی کند. ابن عربی در یکی از آثار خود این گونه  
ــمان،  ــخن می  گوید: من هنگام عروج به آس در باره امیرالمؤمنین س
ــه ابوبکر، عمر و عثمان دیدم.  ــبت ب علی را در درجه پایین تری نس
ــت به او گفتم: چگونه تو در دنیا ادعای برتری بر آنها  هنگام برگش
ــبت به ایشان  ــتی، حال آنکه می  بینم در درجه پایین تری نس را داش

هستی؟ (منهاج البراعة ج۱۳ ص ۳۷۸-۳۷۹)
۷. رسالة روح القدس، از مجموعه رسائل ابن عربی، جلد۱، ص ۱۲۸. 
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ــخص مطهر و مقدس و به صرف  ــوب نمی شود مگر ش ــت که به آنها منس چنین اس
اضافه به اهل بیت عنایت الهی شامل حال وی شده است. پس چه گمان دارید درباره 
ــپس جناب  ــوس خود اهل بیت، پس آنها پاکانند بلکه آنها خود عین طهارتند». س نف
محیی الدین قدس سره استدالل می  کند که به موجب آیات قرآنی اهل بیت با پیامبر 
ر» شریکند و سپس می  گوید  اکرم در مفاد آیة لیغفرلک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تأخّ
ــادات) جملگی و هرکس که از زمرة اهل البیت است  ــرفا از اوالد فاطمه (س «پس ش
مانند سلمان فارسی تا روز قیامت داخل در حکم این آیه از مغفرت و بخشودگی ذنوب 
هرون اختصاصًا من اهللا و عنایته بهم لشرف محمد صلی اهللا علیه  هستند «فهم المطّ
ل و جالبی در این موضوع و جاللت قدر جناب سلمان  ــرح مفصّ ــلم» و سپس ش و س
می  دهد تا می  رسد به اینجا که «پس همانا پیامبر صلی اهللا علیه و سلم از ما در مقابل 
ــتی اقربای خود (مودة فی  ــت نکرد مگر دوس ــالت و امر الهی خود چیزی درخواس رس
القربی) و از اینجا سر صله ارحام دانسته می  شود، و کسی که درخواست پیامبر خود را 
ــد،  ــت کرده و او به هر نحوی از انحاء قادر به اجابت آن باش در آنچه که از او درخواس
ــت او را مالقات خواهد کرد و چگونه  ــام ندهد، چگونه و با چه رویی فردای قیام انج
ــت و حال آنکه درخواست پیامبر خود  ــفاعت پیامبر را در باره خود خواهد داش طلب ش
ــت، پس چگونه خواهد بود که اگر  را درباره مودت در نزدیکان او را اجابت نکرده اس
این بی توجهی نسبت به اهل بیت او باشد که آنها نزدیک ترین اقربای او هستند».۸ در 
باب ۵۰۲ «فتوحات» از زاویه دیگر وارد این موضوع می  شود و آن حفظ امانت و عدم 
خیانت به خدا و به رسول وی می  باشد که می  گوید «... و از جمله خیانت تو به پیامبر 
خدا صلی اهللا علیه و سلم در خصوص درخواست پیامبر به محبت ورزیدن به نزدیکان 
و اهل بیت اوست، پس باید دانست که شخص پیامبر واهل بیت او در موضوع محبت 
ــان یکسان است، پس هرکس به اهل بیت او بی مهری نماید  ورزیدن به آنها حکمش
به او بی مهری نموده است، و محبت نسبت به اهل البیت را نمی توان تقسیم کرد و در 
آن تبعیض قائل شد زیرا دستور الهی نسبت به محبت ورزیدن نسبت به «اهل» وارد 
شده است نه نسبت به یکی از افراد این بیت به طور مشخص. پس خوب بیندیش و 
قدر و منزلت اهل البیت را بدان، زیرا که هرکس به اهل البیت خیانت ورزد به رسول 
ــول اهللا صلی اهللا علیه و سلم خیانت نماید  ــت و هرکس به رس اکرم خیانت نموده اس
به آنچه رسول اهللا به عنوان سنت و تشریع قرار داده است خیانت کرده است». آنگاه 

این بحث را با این دو بیتی به پایان می  برد:
لْقًافَأهلُ البیت هم اهل السیاده فال تَعدل باهل البیت خَ

سر حقیقی و حبهم عبادة. هم من االنسان خُ بغضُ فَ
(پس هیچ آفرید  ه ای را با اهل البیت همطراز قرار مده زیرا سروری و آقایی شأن 

اختصاصی اهل البیت است)
پس دشمنی نسبت به آنها برای انسان خسران و زیان حقیقی است و دوستی آنها 

عبادت است. (فتوحات، ج ۴، ۱۳۹)
 ــر ــاره می  کند: «و من ذلک س و باز در باب ۵۵۹ فتوحات به منزلت اهل بیت اش
تنزیه اهل البیت من الموت... و موت الجهل أشر موت، و قد عصم اهللا منه اهل البیت 
فالیقدرهم حق قدرهم اال من اطلعه اهللا علی امرهم تا اینکه و هرکس را که خداوند 
بر امر اهل البیت آگاه کند او حال خود را مستند به اهل بیت می  نماید. که آن باالترین 
تکیه گاه و محکم ترین بنیادی است که می  توان به آن تکیه کرد، پس به دوستی آنها 
ــالم از ما جز مودة فی القربی  ــول اکرم علیه الس برای آخرت خود چنگ بزن، که رس

۸. فتوحات، ج ۱، صص ۷ـ ۱۹۵. 

 غفـارى: ایـن احتـرام و منزلـت 
فوق العـاده ابن عربى نسـبت به اهل 
بیت و ائمه معصومین را حتى در پار  ه 
اى موارد در ذکر نام آنها به طور کامالً 
متمایز از دیگران به چشم مى  خورد. 
در نقل قولـى از قـول امـام سـجاد 
علیه السـالم در باب سى ام فتوحات 
ایـن چنین آمـده اسـت «و الى هذا 
العلم کان یشـیر على ابن  الحسـین 
بن على بن ابى طالـب زین العابدین 
علیهم الصالة و السالم» که مالحظه 
مى  فرمائیـد که در اینجا که نام سـه 
تن از ائمه یعنى امام سـجاد و امام 
حسین و حضرت على بن ابیطالب را 
آورده و تعبیر علیهم الصالة و السالم 
را دارد کـه به این صـورت به جز از 
رسـول اکرم صلى اهللا علیه و آله، از 

کسى نام نبرده است.
 سـمات: عمـوم اهل سـنت قائل 
به تکریم و مناقـب اهل بیت علیهم 
السـالم هسـتند و کتـب روایى آنها 
مملـو از احادیـث در مـورد مناقـب 
آنهاسـت. مولفین کتب صحاح مثل 
بخارى و مسـلم و ابن ماجه و احمد 
بسـیارى از مناقب اهـل بیت علیهم 
السـالم را ذکـر نموده انـد بـا اینکه 
به شـدت به اصول و مناهج تسـنن 
ملتزم بوده اند. لذا فارق بین شـیعه 
و سـنى ذکر و عـدم ذکر مناقب اهل 

بیت علیهم السالم نیست.
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درخواستی نداشت...»۹ 
ــیاری از  ــوع اهل البیت عالوه بر فتوحات در بس ــد موض همان طور که عرض ش
ــاله   های دیگر جناب محیی الدین(ره) مورد توجه قرار گرفته است که به چند نمونه  رس

کوتاه اشاره می  کنم. در رساله ای به نام «شق الجیب» این دوبیتی را سروده است.
ــق فی العدد  ــی النفس بان وجود الح ــول و روح القدس ینفث ف «اق

الخمس
و لکننی ادعی علی القرب و النوی بالکیف بالبعل الکریم و بالعرس»

ترجمه: 
می گویم و این را روح القدس در نفس من دمیده است

که وجود حق، در «عدد خمس» آشکار شده است
«و اما من چه از دور و چه نزدیک می  خوانم

بدون اینکه به حقیقت آن دست یافته باشم، آن شوهر بزرگوار و عروس وی را»
ــه طیبه اهل البیت در  ــور وجود در عدد خمس مظهریت خمس ــه منظور از ظه ک
ــوهر بزرگوار و همسر وی نیز مقصود امیرالمؤمنین  ــهور کساء هستند، و ش حدیث مش
علیه السالم و صدیقه طاهره فاطمه کبری سالم اهللا علیها می  باشد.۱۰ در رسالة «شجرة 
الکون» این خمسه طیبه را چنین معرفی می  کند: «ثم جعل اصابعک الخمس فی الید 
ــه اشباح و هم اهل البیت الذین أذهب اهللا عنهم الرجس بقوله  رةً بالخمس الیمنی مذکّ
ــول اهللا صلی اهللا علیه و سلّم: اُنزلت هذه  انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس. قال رس
ــن و الحسین»۱۱و البته در بیان دیگر  اآلیة فینا اهل البیت: انا و علی و فاطمه و الحس

در همین رساله با عنوان «االصل الخامس» بر همین معنا تصریح مجدد می  کند.۱۲
در اوائل همین رساله در یک تعبیر تأویلی زیبا راجع به پیدایش تکوین می  نویسد: 
ــان مختلفان، کاف الکمالیةالیوم اکملت لکم دینکم  ــر عن جوهر الکاف معنی «... فظه
ــاله  ــة، فمنهم من آمن و منهم من کفر».۱۳ و به همین مضمون در رس و کاف الکفری
ــه) «... و پیامبر در حجة الوداع در  ــد (ترجم ــوم به «عقیده فی التوحید» می  نویس موس
ــتاد پس خطبه خواند و تذکر داد، و مردم را بیم داد و برحذر  مقابل همه پیروانش ایس
ــاران رحمت خود بر آنها بارید و آنها را  ــذار کرد و وعده و وعید داد. و از ب ــت، و ان داش
ــه اذن حضرت واحد صمد الزم بود  ــانید، و همه آنچه را که برای امر تذکر ب نیز ترس
ــید که من امر الهی را ابالغ کردم، پس مردم گفتند  ــپس گفت آگاه باش بیان کرد و س
ــاهد باش».۱۴ درباره اهل بیت  ــول اهللا پس حضرت گفت   خداوندا ش آری بلَّغْتَ یا رس
ــالم جناب محیی الدین (قدس سره) در جای جای فتوحات و آثار دیگر خود  علیهم الس
ــارات و بیانات فوق العاد  ه ای دارد که به چند مورد آنها در فتوحات به اختصار اشاره  اش
می  شود از جمله آنکه در پاسخ به سؤال ۱۵۰ حکیم ترمذی می  نویسد: «.. فببرکة اهل 
ــر بقوله انما یریداهللا... فکان اهل البیت امانًا الزواج  ــت و ما اراد اهللا به من التطهی البی
ــلم من الوقوع فیالمخالفات» که در اینجا ازواج پیامبر  ــول اهللا صلی اهللا علیه و س رس

۹. فتوحات، ج ۴، صص ۳۳۳. 
ــت و ششم از قصید  های که تحت عنوان بحر طامس و بحر  ۱۰. بیت اول و بیت بیس
ــمس مغرب» آورده  ــس در فصل اول کتاب «عنقاء مغرب فی ختم االولیاء و ش غاط

است، جلد سوم از مجموعه رسایل ابن عربی، ص ۱۲ و ۱۱، طبع بیروت.
۱۱. رساله، شجرةالکون، در مجموع رسائل ابن عربی، جلد اول، ص ۳۳۱. 

۱۲. ص ۱۱۷. 
 ۱۳. ص ۴۷. 

۱۴. ترجمه از متن عربی رسالة عقیده در جزء اول رسائل ابن عربی، ص ۳۰۷. 

 غفـارى: بـا مجموع ایـن جهات 
براى خواننـده منصف جاى تردیدى 
باقـى نمى ماند کـه جناب شـیخ در 
ایـن ابواب اگرچه نه بـه نام ولى به 
صراحتـى غیرقابل انکار، اشـاره به 
امامـت اوصیاى الهى بعـد از پیامبر 
اکـرم تـا آخرالزمان نمـوده که همه 
مطابـق عقیـده حقـه شـیعه  اثنـى 
عشـرى مى  باشـد. و ما هیـچ طایفه 
و مذهبـى از مذاهب مسـلمین را جز 
شیعه امامیه پیدا نمى کنیم که چنین 
اعتقـادى دربـارة اوصیـاى پیامبر و 

ائمه مسلمین داشته باشد.
 سـمات: بـا توجـه بـه مجموعـه 
اعتقـادات ابـن عربـى کـه مملو از 
ایـن  اوسـت،  تسـنن  نشـانه   هاى 
مطالب را نیز با فرض این که مربوط 
بـه ائمـه دوازده گانه شـیعه علیهم 
السـالم باشـد، بایـد در چارچـوب 
ذکر مناقب اهل بیت علیهم السـالم 
تفسـیر کرد نه تشـیع ابن عربى که 
یک رکـن مهـم تشـیع، رد خالفت 
غاصبان حق اهل بیت علیهم السالم 
مى  باشد و هرگز چنین اعتقادى از او 
صادر نشـده اسـت. ضمن آن که در 
کتاب فصوص تصریـح مى  کند که : 
مات رسـول اهللا و لـم ینص بخالفۀ 
عنه الى احد و ال عینه...». نکته دیگر 
این که ابن عربى حدیث ثقلین را که 
یکى از مهمترین اسـناد در حقانیت 
شـیعه و مرجعیـت علمـى و دینى و 
سیاسـى اهل بیـت علیهم السـالم 
اسـت به گونه اى روایت مى  کند که 
کالً اهل بیت علیهم السـالم را منکر 

مى  شود. 
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ــمارد. و در ادامه  اکرم را به برکت اهل البیت از آلودگی ها پاک می  ش
ــد «همچنان که اهل البیت در دنیا بیت پیامبر را از آلودگی   می  نویس
ــه در اثر اعمال  ــد در آخرت نیز هر مؤمنی را ک ــر نگاه می  دارن طاه
خود در آتش باشد به برکت اهل البیت از عذاب محفوظ می  مانند و 

سپس می  فرماید: «فما اعظم برکة اهل البیت».  ۱۵ 
ــان دادن عمق ارادت و  ــد، مقصود ما نش همانطور که عرض ش
ــاحت قدس اهل البیت عصمت و طهارت است  باور ابن عربی به س
ــاره یا تصریح از آنان با  که او در همه آثار خود به فراخور حال به اش

نهایت ادب و عظمت و در باالترین مقامات یاد می  کند.

برترى امام حسن و امام حسین علیهم  االسالم بر سایر 
امت

در باب دویست و هفتادم «فتوحات مکیه» که در معرفت منزل 
ــانی که به  ــد می  فرماید: «... و از کس قطب و دو امام وزیر او می  باش
ــند.  ــده اند از انبیاء چهار تن می  باش ــن منزل و جایگاه متحقق ش ای
ــالم و از اولیاء دو  ــحق علیهم الس ــمعیل و اس محمد و ابراهیم و اس
ــین دو فرزند رسول اهللا صلی  ــن و حس ــند که آن دو حس نفر می  باش
ــلم می  باشند و اگرچه برای دیگران به غیر از اینها که  اهللا علیه و س
ــد نیز بهرة معینی از این منزلت به فراخور و قدر و رتبة آنها  ذکر ش
ــرار دارد». با اینکه در ادامة همین متن ابوبکر و عمر را  ــت ق در امام
به اعتبار زمان حیات رسول اهللا دو وزیر و امام سمت راست و سمت 
ــول اکرم به عنوان  ــمارد و پس از فوت رس ــپ پیامبر اکرم می  ش چ
ــم خاص قطب است، می  نامد ولی جالب و عجیب  «عبداهللا» که اس
اینست که بالفاصله و در جمله پیوسته به آن می  نویسد: «... للقطب 
ــک و کان عمر رضی  ــر رضی اهللا عنه عبدالمل ــران فکان ابوبک وزی
ــلم الی  ــول اهللا صلی اهللا علیه و س ــه عبد ربه فی زمان رس اهللا عن
ــمی ابوبکر عبداهللا و سمی عمر  ــلم فس ان مات صلی اهللا علیه و س
ــن و الحسین رضی اهللا عنهما أمکن الناس  عبدالملک... فکان الحس
ــین  ــن و حس فی هذا المقام من غیرهما ممن اتصف به» یعنی حس
ــان ها در این مقام قطبیت از تمام  ــتوارترین انس رضی اهللا عنهما اس
ف شدند می  باشند. این عبارت تصریح  کسان دیگری که به آن متصّ
بر این دارد که آن دو امام همام از ابوبکر و عمر که آنها نیز متصف 
ــتوارترند و در واقع ابوبکر و عمر  ــن دو صفت بودند برتر و اس ــه ای ب
ــد که (پس از ذکر امام  ــداق لمن عدا هوالء جملة اول این بابن مص
ــالم به عنوان تنها اقطاب از میان  ــن و امام حسین علیهما الس حس
ــد: «و ان کان لمن عدا هؤالء المذکورین منه شرب  اولیاء) می  نویس
ــن االمامة». فتأمل یا حبیبی که این نصّ  معلوم علی قدر مرتبته م
ــیخ رضوان اهللا تعالی علیه بر افضلیت آن  ــت از جناب ش صریح اس
ــای ثالث علی رغم آن همه  ــالم بر خلف امامان همامان علیهما الس
تعریفاتی که علی القاعده در بین اهل س  نّت نسبت به آنها هست و در 
خود فتوحات نیز جا به  جا مواردی از این مناقب و تعر  یفات به چشم 

۱۵. فتوحات، ج ۲، صص ۶ـ ۱۲۵. 

ــبت به اهل  می  خورد، و این احترام و منزلت فوق العاده ابن عربی نس
ــی در پار  های موارد در ذکر نام آنها به  ــت و ائمه معصومین را حت بی
طور کامالً متمایز از دیگران به چشم می  خورد. در نقل قولی از قول 
ــجاد علیه السالم در باب سی ام فتوحات این چنین آمده است  امام س
ــیر علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب  «و الی هذا العلم کان یش
زین العابدین علیهم الصالة و السالم» که مالحظه می  فرمائید که در 
اینجا که نام سه تن از ائمه یعنی امام سجاد و امام حسین و حضرت 
ــالم را دارد که  علی بن ابیطالب را آورده تعبیر علیهم الصالة و الس
ــی  ــول اکرم صلی اهللا علیه و آله، از کس به این صورت به جز از رس

نام نبرده است.[۱۶]
ــالم از  ــاره تمجید و تکریم اهل بیت علیهم الس ۱۶. سـمات: در ب
ــوی ابن عربی که برخی و از جمله جناب آقای دکتر آن را دلیل  س

تشیع ابن عربی دانسته اند، نکات قابل ذکر متعددی وجود دارد: 
۱  . عموم اهل سنت قائل به تکریم و مناقب اهل بیت علیهم السالم 
ــتند و کتب روایی آنها مملو از احادیث در مورد مناقب آنهاست.  هس
مولفین کتب صحاح مثل بخاری و مسلم و ابن ماجه و احمد بسیاری 
ــالم را ذکر نموده اند با اینکه به شدت  از مناقب اهل بیت علیهم الس
ــنن ملتزم بوده اند. لذا فارق بین شیعه و سنی  به اصول و مناهج تس

ذکر و عدم ذکر مناقب اهل بیت علیهم السالم نیست.
ــالم اگر بیش   ۲.   مدایح ابن عربی در حق غیر اهل بیت علیهم الس
ــه مدح خود  ــت؛ ابن عربی وقتی ب ــد کمتر نیس ــن مقدار نباش از ای
ــمرد به گونه  ــرای نفس خود مقامات عظیمی بر می  ش می  پردازد، ب
ای که فوق مقامات انبیا قرار می  گیرد. مانند آنجا که می  گوید پیامبر 
ــتقیما از  ــب خود را از طریق وحی دریافت می  کند ولی من مس مطال

خود خدا می  گیرم و... 
۳. ابن عربی همان طور که با آیه تطهیر صفت عصمت را برای اهل 
بیت علیهم السالم اثبات می  کند، بدون استناد به آیه یا دلیلی، صفت 

عصمت را برای عمر نیز اثبات می  کند  !
ــالم را تمام اوالد حضرت  ۴. ابن عربی مراد از اهل بیت علیهم الس
زهرا سالم اهللا علیها تا قیامت می  داند و حتی جعفر و سلمان فارسی 
ــا اضافه می  کند؛ در  ــتند، به آنه ــا اینکه از اوالد آن حضرت نیس را ب
ــالم  حالی که به ضرورت مذهب امامیه مراد از اهل بیت علیهم الس
در آیه شریفه، خمسه طیبه صلوات اهللا علیهم هستند. وی همچنین 
در مقام جدا کردن آل البیت از اهل البیت بر می  آید و می  گوید: «آل 
ــت همان علما و صالحان امت پیامبرند» و با این نص از عقیده  البی
ــر و زهرا و ائمه  ــت را همان آل البیت یعنی پیامب ــیعه که اهل بی ش

معصومین علیهم السالم می  دانند خارج می  شود. 
ــت مانع از صدور  ــح می  کند که تطهیر اهل بی ــن عربی تصری ۵. اب
ــرقت و زنا و  ــی ظاهری از اهل بیت مثل معاذ اهللا کذب و س معاص
ــت پس حدود و احکام بر اهل بیت نیز جاری می  شود، اال  غیره نیس
ــاند  ــی، در آخرت ضرری به اهل بیت نمی رس ــه ارتکاب معاص اینک
ــن ابن عربی چنین  ــام آنها نمی کاهد! ترجمه مت ــت از مق و در قیام
ــریف ها [اصیل ها، فرزندان رسول اهللا صلی اهللا علیه و  ــت: « ش اس
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موقعیت امام زمان و ائمه معصومین علیهم السـالم نزد 
ابن عربى

 و اما هنوز دو فقره مهم از نصوص شیعی در فتوحات ابن عربی 
ــرت ولی عصر امام مهدی  ــه یکی راجع به حض ــد یاد کنیم ک را بای
ــریف و دیگری راجع به ائمه اثنی عشر به  عجل اهللا تعالی فرجه الش

طور کلی است.

«امام زمان»
ــیار مفصلی است در باب ۳۶۶ فتوحات که عنوان آن  عبارت بس
ــدی، که در آخر زمان  ــت «در معرفت جایگاه وزیران مه ــن اس چنی
ــود و رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم به او بشارت داده  ظاهر می  ش
است و او از اهل بیت است». مطالب این باب بسیار مفصل و جالب 
است و دقیقًا مطابق عقاید مذهب تشیع است. در اینجا فرازهایی از 
آن به اختصار ترجمه و نقل می  شود «بدان که خداوند را خلیف  های 
ــت که خارج می  شود در حالی که زمین آکنده در ظلم شده باشد  اس
ــط خواهد کرد و حتی اگر از عمر دنیا  پس آن را پر از عدالت و قس
ــد خداوند آن روز را آنقدر طوالنی خواهد  یک روز بیشتر نمانده باش
ــلم ظهور  ــول اهللا صلی اهللا علیه و س ــن خلیفه از عترت رس ــه ای ک
ــت و اسم او همانند نام رسول اهللا صلی  نماید. او از اوالد فاطمه اس
ــت و جد او حسن (حسین) بن علی بن ابیطالب  ــلم اس اهللا علیه و س
ــکل  ــت. در مکه مابین رکن و مقام با مردم بیعت می  کند، در ش اس
ــبیه رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم است و در اخالق از  ظاهری ش
او فروتر است. زیرا هیچ کس در اخالق به مرتبه رسول اهللا نمی رسد 
لُقٍ عظیم. پیشانی  ــت و انّک لَعلی خُ که خداوند درباره او فرموده اس
ــته و بینی اش کوتاه است، سعادتمندترین مردم در دوره  او  او برجس
مردم کوفه خوهند بود، اموال را یکسان میان مردم تقسیم می  کند و 

ــلمان  ــد مانند س آله]، همه فرزندان فاطمه و هرکه از اهل بیت باش
ــامل غفران این آیه می  شوند. این  ــی، همگی تا روز قیامت ش فارس
افراد از طرف پروردگار جزء پاکان هستند و به واسطه شرافت پیامبر 
ــرار می  گیرند. حکم این  ــت خداوند به او، مورد عنایت خدا ق و عنای
ــد که مورد بخشش  ــرافت برای اهل بیت فقط در آخرت می  باش ش
 ــر بزند حد ــان س ــوند. و اما در دنیا هرکاری از ایش الهی واقع می  ش
برایشان جاری می  گردد، مانند کسی که زنا می  کند یا دزدی یا شرب 
خمر و حد بر او جاری می  شود و توبه می  کند و مغفرت خداوند شامل 
ــود، همان طور که ایشان را توبیخ و مذمت نمی کند. سزاوار  او می  ش
ــلمان مؤمن به خدا و آنچه خدا نازل کرده، توسط  ــت که هر مس اس
ــیله آیه لیذهب عنکم الرجس...تصدیق شود. و باید  خداوند و به وس
ــده معتقد باشد که: خداوند به  در همه آنچه که از اهل بیت صادر ش
ــان درگذشته است، پس نباید هیچ مسلمانی ایشان  خاطر آیه از ایش
[اهل بیت] را مذمت کند... » (رجوع کنید به مقاله «اهل بیت علیهم 
ــماره  ــگاه ابن عربی» در همین ش ــالم و حقیقت عصمت در ن الس

سمات و کتاب «ابن عربی، سنی متعصب»)

ــالم روح  به عدالت عمل می  کند و اختالفات را دفع می  کند... در اس
ــرافکندگی اسالم به او عزّت می  بخشد و دین را  می  دمد و پس از س
ــلمین را تحت سلطه اسالم  ــده بود احیا می  کند، غیرمس که نابود ش
قرار می  دهد و با قدرت شمشیر دعوت خود را توأم می  کند و هرکس 
را که در مقابل او بایستد نابود می  کند و دین را بر آنسان که حقیقتًا 
باید باشد برمی گرداند آنچنان که که اگر رسول اهللا صلی اهللا علیه و 
سلم بود می  کرد. اختالفات مذاهب مختلف فقهی و دینی را از میان 
می  برد به طوری که فقط یک دین خالص باقی می  ماند، دشمنان او 
پیروان علمای مذاهب اجتهادی هستند که چون روش او را برخالف 
ــیر  ائمه مذاهب خود می  بینند با او مخالفت می  کنند و از ترس شمش
ــورداری از پاداش   های او، پذیرای وی  ــت او و یا به امید برخ و هیب
ــوند. عموم مسلمین از حکومت او بیش از علمای آنها شادمان  می  ش
ــفه و  خواهند بود. عرفای باهللا با وی بیعت می  کنند زیرا از راه مکاش
ــت  معرفی خداوند حقانیت او را درمی یابند، او دارای مردانی الهی اس
که عهده دار گسترش دعوت او و حمایت از او هستند و این وزیران 
ــواری   های حکومت وی را به دوش خواهند گرفت. عیسی  الهی دش
ــرق دمشق به همراه مالئک ه ای از  ــیح در منار  ه ای نورانی در ش مس
راست و چپ وی بر مهدی نازل خواهد شد و در نماز عصر به همراه 
ــدی بر آنها امامت خواهد کرد.  ــنّت محم مردم به او اقتدا و او به س

صلیب را خواهد شکست و خوک را خواهد کشت».[۱۷]
 ــپس ابن عربی پس از بیان اوصاف دیگری این سه بیت مهم   س

را در وصف مهدی می  سراید: 
«أال أن ختـم االولـــیاء شــهید   

                          و عیـن امـام العالمـین فقید 
هو السیـد المهدی من آل محمد  

بیدهو الصارم الهندی حین ی                          
  و ظلمة الشمس یجلوکلّ غم وه

                         هو الوابل الوسمی حین یجود
ترجمه اشعار:

هان آگاه باشید که ختم اولیاء اآلن شاهد و حاضر است
اگرچه که وجود ظاهری و جسمی او ظاهر و در دسترس نیست

او همان سید و سرور ما مهدی از آل محمد است
او همان شمشیر بران هندی است در آن هنگام که ظهور کند

ــیدی است که هر غم و ناراحتی و تاریکی با طلوعش  او خورش
برطرف خواهد شد

او همان باران درشت دانه بهاری است که در موسم بارش همه 

ــابهت   های فراوانی بین  ــاله مهدویت مش ۱۷.   سـمات: در مورد مس
ــنی وجود دارد (به خاطر روایاتی که هر دو مذهب  ــیعه و س عقاید ش
ــالم  ــول اهللا صلی اهللا علیه و آله در باره امام مهدی علیه الس از رس
ــدی در جنب آنچه ابن  ــارت فوق و عبارات بع ــل کرده اند) و عب نق
ــنت دارد، قاصر از  ــلک اهل س عربی در همراهی با اعتقادات و مس

اثبات تشیع اوست! 
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را سیراب خواهد کرد
ــید و دوران او بر سر مردم  ــد: «و زمان او برای شما فراخواهد رس ــپس می  نویس و س
ــد... تا اینکه .... خداوند او را به وزیرانی پشتیبانی خواهد کرد که آن  ــتر خواهد ش سایه گس
گروه را در غیب خود برای او پوشیده داشته است و آنها را از راه کشف و شهود بر حقایق 
ــاورت آنها امور را حلّ و فصل  ــازد. پس مهدی با مش ــیاء و همه اوامر الهی آگاه می  س اش
ــان عارفانی هستند که آگاه به امورند. و اما خود مهدی صاحب شمشیر حق  می  کند و ایش
ــت به حقیقت الهی به میزان منزلت و درجه خود آگاه است؛ زیرا  ــت اجتماعی اس و سیاس
ــت که زبان حیوانات را می  داند و عدالت او در جن و انس جاری  ــتواری اس که خلیفه اس
ــتند ولی به زبان عربی سخن می  گویند و تعداد آنها  ــود... وزرای او همه عجمی هس می  ش
ــپس ابن عربی بیش از ۸ صفحه از صفحات بزرگ فتوحات به  ــت» س کمتر از ۱۰ نفر اس
ذکر خصوصیات و کماالت واالی وزای مهدی و سایر خصوصیات او می  پردازد تا می  رسد 
به اینکه مهدی در امر دین به قیاس عمل نمی کند و عمل او به القای الهی است «... فما 
ــرع محمدی حقیقی  یحکم المهدی اال بما یلقی الیه الملک من عنداهللا» «و این همان ش
است... و قیاس بر مهدی حرام است با وجود نصوصی که خداوند به او بخشیده است و از 
این رو پیامبر صلی اهللا علیه و سلم در وصف مهدی فرموده است، او دنباله  رو من است و 
ــت زیرا عصمت معنایی جز خطاناپذیری در  خطا در او راه ندارد و همانا مهدی معصوم اس
حکم ندارد... و بر همین ترتیب قیاس در جایی که پیامبر موجود باشد راه ندارد و برای اهل 
معنا و کشف، پیامبر نزد آنها موجود است و از او حقایق احکام را دریافت می  کنند و از این 
رو فقیر صادق (یعنی خود جناب شیخ) هرگز به هیچ یک از مذاهب فقهی وابسته نیست و 
روی نمی کند». سپس در ادامه می  گوید: «اگر شمشیر در دست مهدی نبود فقها حکم به 
قتل او می  دادند ولی خداوند او را با قدرت و بخشش و عطا، برتری و تسلّط بخشیده است 
ــس از ترس و نیز طمع، ناگزیر حکم او را قبول می  کنند ولی در باطن برخالف او اعتقاد  پ
ــان با یکدیگر اختالف دارند... و امثال  ــافعیون در بین خودش دارند آنچنان که حنفیون و ش
این فقها اگر ترس از شمشیر مهدی نبود سخن او را نمی پذیرفتند و به ظاهر از او اطاعت 
ــت زیرا  نمی کردند زیرا آنها معتقدند هر کس حکمی برخالف مذهب آنها کند او گمراه اس
ــم مجتهدی بعد از ائمه (اربعة) آنها  ــر آمده و در عال ــه اعتقاد آنها زمان اهل اجتهاد بر س ب
ــت و ... و این عمل قیاس  ــدارد... و مهدی از عمل به قیاس معصوم و برکنار اس ــود ن وج
م و زورگویی بدون وجه در شرع است و به این جهت مهدی از عمل به قیاس تبری  تحکّ
ــلم است بر عصمت مهدی به  ــهادت پیامبر صلی اهللا علیه و س می  جوید... و این نص و ش
ــهادت بهعصمت مهدی داده است همچنان که دلیل  ــول اکرم ش طور اختصاصی. پس رس
عقلی شهادت به عصمت رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم در همه امور دینی داده است».۱۸

موقعیت ائمه اثنى عشر نزد ابن عربى
و اما فقره دیگر که مربوط به ائمه اثنی عشر می  باشد به این مطلب در مواضع مختلف 
ــت و اگرچه در چاپ   های کنونی فتوحات نامی از دوازده ائمه  ــاره شده اس آثار ابن عربی اش
مذهب شیعه برده نشده است ولی جمع بندی محتوایی مطلب به گونه ای است که جز بر 
ــد که به اختصار به توضیح آن می  پردازم: در باب  این مذهب و مرام قابل تطبیق نمی باش
۳۶۱ فتوحات مکیه (ج ۳) جناب شیخ به توضیح نسبت انسان کامل با طبیعت و چگونگی 
ــان اینکه عالم طبیعت ظل و امتداد نفس کلیه  ــود و پیدایش او می  پردازد، و پس از بی وج
عالم است و چگونه اندام و اجزاء این عالم حاصل توجه نور الهی در جسم کلی عالم است و 
چگونگی نفوذ نور الهی در موجودات سماوی و فلکی و چگونگی تأثیر افالک در موجودات 

۱۸. فتوحات، ج ۳، صص ۳۳۸ـ ۳۲۷. 

 غفـارى: [از دیگر ادله تشـیع 
ابـن عربى ] رّد قیـاس فقهى و 
بـه اصطالح قیاس فـرع به فرع 
اسـت که تقریبـاً معتقـد جمیع 
فرق اهل سـنّت اسـت و جناب 
شیخ در موارد عدیده آن را مورد 

انتقاد قرار مى  دهد. 
 سـمات: بر خـالف آنچه آقاى 
دکتـر گفته انـد عمل بـه قیاس 
مـورد اتفـاق جمیع اهل سـنت 
نیسـت. اوال: شـافعى و برخـى 
دیگر از اعالم اهل سـنت نیز به 
قیاس عمل نمى کننـد و قائل به 

حجیت آن نیستند.
ثانیـا: فـرض مى  کنیـم در بیـن 
علماى تسـنن فقط ابـن عربى 
اسـت که قائل به عـدم حجیت 
قیاس اسـت و در ایـن جهت با 
علماى شـیعه موافق اسـت ؛ اما 
آیا صـرف ایـن عقیـده او را در 
زمره شیعه قرار مى  دهد؟ تشیع، 
عقاید و اسس و ارکانى دارد که 
در رأس آنهـا نپذیرفتن خالفت 
احدى غیر از امیر المومنین علیه 

السالم است.
 ثالثا: ابـن عربى در جایى دیگر 
از کتـاب فتوحـات از عمـل بـه 
قیاس دفاع مى  کنـد و مى  گوید: 
اثبـات  علـم، اصلـى از اصـول 
احکام اسـت و قیـاس مثل علم 
است چون روشن است و شکى 

در آن نیست.
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ــم انسان را توضیح می  دهد و  ــام طبیعی و از جمله جس طبیعی در عالم ترکیب و اجس
ــان حیوانی و انسانی که مظهریت اسماء الهی را می  یابد یعنی انسان  سپس میان انس
ــد: «... پس توجه کن به آنچه که تو را به آن  کامل تفاوت می  گذارد. چنین می  نویس
ــان ها اعطا  ــه می  دهم از مرتبه کمالی که خداوند برای خلفای خودش از میان انس تنب
ــت به مناطقی تقسیم  می  نماید و چون خداوند فلک اطلس را که همان فلک بروج اس
کرد و آن مطابق قول الهی است که «والسماء ذات البروج»، این تقسیمات بر دوازده 
ــماوی امر خود را گسترانید و در منطقه هر برج  ــمت بود و خداوند در این بروج س قس
ــماوی اثری از امر الهی قرار گرفت که متمایز از اثر سایر بروج بود و خداوند از این  س
تأثیرات الهی، آثاری در موجوداتی که در قسمت مادون این موجودات سماوی هستند 
قرار داد که عبارتند از عالم ترکیب طبیعی و نیز انسان از حیث جسم و طبیعت او قرار 
ــان  ــان به منزله عصاره محض وجود در طبیعت انس داد و این تأثیرات خاص در انس
است که در اثر تأثیرات نظام افالک و طبیعت از مبادی عالیه به وی منتقل شده است 
ــیر قرار دارد و حقیقت شیر بودن به آنست و  ــت که در ش و مانند چربی و خامه ای اس
ــان را با این وصف از عالم خارج کنیم عالم طبیعت جز نخاله ای نخواهد بود  اگر انس
ــان است و نه انسان در عالم... پس چون قضای الهی بر  ــت که در انس و این عالم اس
این قرار گرفت که از آن بروج سماوی آثاری به موجودات مادون آنها در عالم طبیعت 
برسد، در نشئه طبیعی وجود انسانی دوازده موجود دارای قابلیت دریافت حقایق الهی 
از سماء حقیقت را به تعداد تقسیمات واقع در سماء بروج قرار داد و از این طریق است 
ــان نیست اگرچه  ــان کامل به وجود می  آید و این قابلیت در وجود حیوانی انس که انس
که این وجود حیوانی از سایر حیوانات قابلیت بیشتری برای دریافت آثار الهی را دارد، 
و این قوابل دوازده گانه ارتباطی با جهات جسمی خود با نظام طبیعت دارند و ارتباطی 
ــماء الهیه دارند که به این ترتیب کمال خاص نفس  با وجهه روحی خود با حضرت اس
ــانی برای آنها حاصل می  شود». ابن عربی، سپس این ارتباط و مجاورت را در سه  انس
ــه اتصال با حضرت حق  ــد و در پایان می  گوید «در مرتبه ثالث ــه توضیح می  ده مرحل
ــود و حق در او ظاهر  ــال از نفس خود فانی می  ش ــود و در اثر این اتص ــل می  ش حاص
ــپس به توضیح مفاد حدیث  ــود به گونه ای که چشم و گوش او می  گردد» و س می  ش

صحیح که در این مورد معروف است می  پردازد. ۱۹ 
ــه در معرفت اذکار  ــتری در باب ۴۶۲ فتوحات ک ــه این موضوع به تفصیل بیش ب
ــه در آن ابتدا به ذکر معنی قطب و  ــت می  پردازد ک ــاب و مقامات محمدی آنهاس اقط
ــان کامل و عصاره حقیقت وجود است می  پردازد و اینکه همه موجودات  اینکه آن انس
ــان کامل به کمال وجودی خود می  رسند و نهایتًا  ــانی ناگزیر بر مدار قطب و انس انس
ــیم می  کند: اقطاب قبل از  به ذکر اقطاب محمدی می  پردازد و آنها را بر دو گروه تقس
ــلم که تابع حقیقت نورانی پیامبر اکرم هستند و  ــول اهللا صلی اهللا علیه و س بعثت رس
ــوالن الهی می  باشند و تعداد آنها ۳۱۳ نفر است. و گروه دوم اقطاب بعد  همگی از رس
ــند و تعداد  ــول اکرم، «که این اقطاب امت محمدی تا روز قیامت می  باش از بعثت رس
آنها دوازده تن می  باشند و البته دو ختم محمدی خارج از آنها هستند»۲۰ [توضیح ختم 
ــد] در سه صفحه بعد جناب شیخ به شرح مفصل  ــاره ش محمدی و تعداد آنها قبالً اش
ــنده می  کنیم «پس اقطاب  این اقطاب می  پردازد که ما به ترجمه بعضی فقرات آن بس
ــت کما  ــتند که مدار حرکات و تحوالت این امت بر آنهاس این امت، دوازده قطب هس
ــمی و جسمانی در دنیا و آخرت بر دوازده برج فلکی می  باشد...»  اینکه مدار عالم جس

۱۹. فتوحات، ج ۳، ص ۲۹۸. 
۲۰. ترجمه خالصه  و اشاره  وار ص ۷۵ از مجلد ۴. 

بـه  او  پایبنـدى  عـدم  غفـارى:   
هیچ یـک از مذاهب اربعۀ فقهى اهل 
سنّت و انتقاد از روش متعصبانۀ آنها 
در بسته داشـتن باب اجتهاد به این 
مطلـب در موارد مختلـف از جمله در 
فتوحـات تصریـح مى  کنـد کـه اهل 
کشـف به هیچ  یک از مذاهب فقهى 
پایبند نیسـتند و حکم را مستقیماً از 
باطن رسول اهللا اخذ مى  کنند و نیز در 
باب 366 و سایر مواضع در فتوحات 
بى اعتقادى خود را به مذاهب فقهاى 

اربعه نشان داده است.
 سـمات: و این البته عـذر بدتر از 
گنـاه اسـت، چرا کـه ادعـاى نوعى 
پیامبـرى و اخـذ احکام شـرعى به 
طـور مسـتقیم از خداونـد، بدتـر از 
عمـل نکـردن بـه مذاهب اسـت. و 
البتـه ابن عربى در مـوارد مکررى از 
این توهمات در بـاره مقام و منزلت 
خویش دارد؛ از جمله این که مدعى 
اسـت همین کتـاب فتوحـات را که 
آکنده از مطالب باطل و سخیف است 
به امر مستقیم خداوند نوشته است! 
و نیز فصوص را بـه امر پیامبر صلى 
اهللا علیـه و آلـه و سـلم تالیف کرده 
اسـت و نیز کتـاب عنقاء مغرب خود 
را از روح االمیـن تلقى کرده اسـت! 
و البتـه ایـن اعجوبـه عـارف! حتى 
قادر بوده اسـت که خداوند را نیز در 
خـواب ببیند و خداونـد به او امر کند 
که بندگانش را نصیحت کند!. با این 
وجـود باید او بى نیـاز از هر مذهبى 

باشد!
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ــاره می  کند و می  فرماید:  و بعد از توضیحاتی، به یک قاعده مهم اش
ــدان که هر قطبی از این اقطاب دوازده گانه دورانی برای توقّف  «و ب
ــبت به امت دارند دارای زمان  در این عالم دارد. یعنی دعوتی که نس
ــت که چون آن زمان به سر رسد دعوت قطب دیگر  مخصوصی اس
ــود همچنان که در مورد شرایع  ــخ می  ش ــد و دعوت قبلی نس می  رس
ــت که توسط شریعت بعدی نسخ می  شوند. و منظور  الهی چنین اس
ــس اکنون من  ــت. پ ــان در عالم اس ــوت آنها، حکم و تأثیرش از دع
ــپس  ــدت عمر هریک از این اقطاب را در عالم بیان می  کنم». س م
جناب شیخ به مدت امامت و قطبیت هریک از این دوازده تن اشاره 
ــد. همچنین وی بیان می  کند که هریک از این اقطاب بر قدم  می  کن
ــب با اوست و  ــان متناس ــتند یعنی احواالتش یکی از انبیاء الهی هس
ــوره  ــب مخصوصی با یکی یا احیانًا چند س ــز هریک دارای تناس نی
ــمارد. سپس راجع به احوال هریک از  قرآن دارند که اینها را برمی ش
ــان می  کند و البته تصریح می  کند  ــرحی بی این اقطاب دوازده گانه ش
ــا دوازدهم بیان می  کند منطبق با  ــه ترتیبی را که از قطب واحد ت ک
ــت جابه جا باشند. نکته حائز  ــت و ممکن اس ترتیب زمانی آنها نیس
ــاب دوازده گانه دو قطب اول  ــرح احوال این اقط اهمیت اینکه در ش
ــالوه بر قطبیت و  ــتند که ع ــم دارای ویژگی خاصی هس و دوازده
امامت باطنی به حسب ظاهر نیز دارای امامت و حکومت می  باشند. 
ــوال این دو قطب را بیان کرده و  ــرح اح در اینجا ما مختصری از ش
ــپس نتیجه گیری می  کنیم «... پس این قطب اول، که سوره یس  س
ــر حکم و تأثیر  ــت، و او کامل ترین این اقطاب از نظ ــص اوس مخت
ــورت ظاهر و باطن را جمع  ــد، که خداوند برای او هر دو ص می  باش
ــت فکان خلیفه فی الظاهر بالسیف و فی الباطن بالهمه، و  کرده اس
ــخص نمی کنم زیرا من از این  من نام او را بیان نمی کنم و او را مش
ــته  ــده ام و می  دانم که به چه دلیل از ذکر نام او بازداش ــی ش کار نه
ــده ام و در میان همه اقطاب به هیچ یک جامعیتی را که مقتضای  ش
ــت. آنچنان که به  ــده اس ــت چون او داده نش همه جهات قطبیت اس
ــد و به محمد صلی اهللا  ــماء الهی داده ش ــالم جمیع اس آدم علیه الس
ــد به این قطب نیز جوامع جهات  ــلم جوامع الکلم داده ش علیه و س
قطبیت اعطا شده است و اگر بتوان قطبی را بر قدم محمد صلی اهللا 
ــلم دانست همین قطبست»... سپس سور قرآنی هریک از  علیه و س
ــد «و  ــمارد و مجددًا در وصف قطب اول می  نویس اقطاب را برمی ش
این قطب نایب مستقیم حق تعالی است آنچنان که علی بن ابیطالب 
ــوره تحریم نایب مخصوص پیامبر صلی اهللا علیه  در قضیه تالوة س
ــلم است، سپس به داستان تالوت سوره تحریم که ابتدا ابوبکر  و س
ــال شد و سپس پیامبر اکرم علی بن ابیطالب را فرستاد و ابوبکر  ارس
ــرح حال قطب  ــت...» می  پردازد. آنگاه ش ــوره بازداش را از تالوت س
ــوره  ــوره مخصوص او س دوازدهم را پی می  گیرد و می  فرماید: «س
تبارک الملک است... و اما حال این قطب چنین است که او در عالم 
ــت «یشید اهللا به هذا  ــب ظاهر و هم باطن تأثیرگذار اس هم به حس
م بالعدل الذی هو  ــیف و عصمه من الجور، فَحکَ الدین، أظهره بالس

ــن خالف حکمه من اهل  ــم الحق فی النوازل و ربما یقع فیه م حک
ــافعیة و المالکیة و الحنفیة و الحنابلة و من انتهی  المذاهب مثل الش
الی قول امام الیوافقها فی الحکم هذا القطب و هو خلیفة فی الظاهر 
فاذا حکم بخالف ما یقتضیه أدلة هوالء االئمة قال اتباعهم بتخطئته 
ــک و هم الیشعرون... تا اینکه  فی حکمه ذلک و أثموا عنداهللا بالش
، هو حکیم  ــده نعتٌ ــب مقام الکمال فال یقی ــد: «لهذا القط می  نویس
ــم الوقت و بما یقتضیه حال الزمان، االرادة  الوقت، الیظهر االّ بحک
ــر خصال اوله  ــیادة و فیه عش بِحکمه، ما هو بحکم االرادة، فله الس
الحکم مع القدرة... و العاشر االصالح و اعظم اصالح ذات البین...»۲۱ 

تفسیر وتحلیل
ــه باب (۴۶۳ـ ۴۶۲ـ ۳۶۱):  و اما تحلیل عبارات فوق در این س
ــود اگرچه جناب شیخ در این ابواب از  همان طور که مالحظه می  ش
حضرات ائمه اثنی عشر به اسم نام نمی برد و خود نیز این کتمان را 
ــت مربوط به آن را نیز می  داند، که  ــی از امر الهی می  داند و جه ناش
ــئله با وجود اینکه وی در محیط شدیدًا بسته اهل  خود ذکر این مس
ــت. زیرا تقیه در این مورد  ــنّت می  زیسته کامالً گویای مطلب اس س
فقط نسبت به ائمه تشیع مفهوم پیدا می  کند و الغیر، ولی صرف نظر 
ــکار مصادیق این اقطاب  ــل مطلب خود به گون ه ای آش از آن، تحلی
ــح به اینکه مدار امور امت تا  ــخص کند. ۱ـ تصری دوازده گانه را مش
ــت ۲ـ تصریح به اینکه دوازده نفر  یوم القیامة در گرو این اقطاب اس
باید به گونه ای باشند که پس از مرگ هر یک، نوبت دعوت دیگری 
ــد. این  ــای که هیچ گاه زمان از آنها خالی نباش ــد به گون  ه فرا برس
مطلب عالوه بر یادآوری تعلیم شیعی «لوال الحجة لساخت االرض 
ــیخ زمان امامت این  ــت که جناب ش باهلها»، با این نکته همراه اس
ــمرده است که ما بین عدد ۳۳ سال تا ۳ سال  دوازده بزرگوار را برش
ــت (۵/۶، ۸/۴، ۲/۹ و ۱۱ و ۱۳/۱۰ و ۱۶/۸ و ۱۹/۵ و ۲۲ و ۲۵  اس
ــباهت تقریبی با زمان امامت ائمه  و ۲۸ و ۳۰ و ۳۳) که عالوه بر ش
ــالم، از آنجا که باید تا روز قیامت این امامت  معصومین علیهم الس
ــن ائمه دارای  ــر باید یکی از ای ــد، پس ناگزی ــت برقرار باش و قطبی
ــیعی  ــد و این نیز با تعلیم ش ــته باش عمر طوالنی تا آخرالزمان داش
ــت. ۳ـ در مورد قطب اول  ــورد لزوم امام حی غایب منطبق اس در م
ــرًا و باطنًا برای  ــر خصوصیات الملکیت و جامعیت او ظاه عالوه ب
ــت به عالوه  ــده اس ــت ظاهری و باطنی توأمان را قائل ش او خالف
ــه مجموعه این جهات در  ــتقیم از جانب حق تعالی که ب نیابت مس
میان ائمه علیهم السالم و به طور مطلق در میان اولیای محمدیین 
ــت و  ــالم قابل انطباق اس با خصوصیات امیرالمؤمنین علی علیه الس
ــال  ــر، و مدت حکومت ظاهری امیرالمؤمنین یعنی قریب ۵ س الغی
نیز با مدت تقریبی حکومت یکی از اقطاب ۶ و ۵ سال قابل تطبیق 
ــت. ۴ـ و اما از همه جالب تر خصوصیات قطب دوازدهم است که  اس
ــاب دوازده گانه دارای حکومت ظاهری و باطنی  او نیز در میان اقط

۲۱. باب ۴۶۳، ج ۴، صص ۸۷ـ ۷۷. 
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است و تعابیری مانند «یشید اهللا هذا الدین به» و «اظهره بالسیف» 
ــیخ و ظهور و قیام  ــانه حکومت او در آینده پس از جناب ش که نش
ــر مخالفت فقهای  ــاد حکومت عدل و از همه مهم ت ــیف و ایج بالس
مذاهب اربعه اهل سنّت با وی، همه و همه بعینه خصوصیاتی است 
ــالم اهللا  ــیخ اکبر، در باب ۳۶۶ درباره حضرت مهدی س که جناب ش
ــخصیت باقی  علیه آورده بود و جای تردید در یکی بودن این دو ش
ــا امیرالمؤمنین و حضرت  ــیعه نیز تنه ــذارد. در میان ائمه ش نمی گ
ــتند که حکومت ظاهری پیدا کرده و  ــالم اهللا علیهما هس مهدی س
ــالم عمالً امکان حکومت  ــد کرد (چون امام مجتبی علیه الس خواهن
پیدا   نکرد). بنابراین با مجموع این جهات برای خواننده منصف جای 
تردیدی باقی نمی ماند که جناب شیخ در این ابواب اگرچه نه به نام 
ــاره به امامت اوصیای الهی بعد  ولی، به صراحتی غیرقابل انکار، اش
ــیعه   از پیامبر اکرم تا آخرالزمان نموده که همه مطابق عقیده حقه ش
اثنی عشری می  باشد. و ما هیچ طایفه و مذهبی از مذاهب مسلمین 
ــیعه امامیه پیدا نمی کنیم که چنین اعتقادی درباره اوصیای  را جز ش

پیامبر و ائمه مسلمین داشته باشد.[۲۲]
ــث و مصاحبه  ــای این بح ــب فض ــن مطالب اگرچه به حس ای
ــد ولی مختصری بود از آنچه که می  شد در جهات مثبت  طوالنی ش
عقیده جناب شیخ به مکتب تشیع برشمرد، از اعتقاد به موقعیت ویژه 
ــالم تا موقعیت ویژه  ــریعی امیرالمؤمنین علی علیه الس تکوینی و تش
پنج تن معصومین مصداق آیه تطهیر (اصحاب کساء علیهم السالم) 
ــین بر همه اقطاب،  ــن و امام حس تااعتقاد ویژه به برتری امام حس
ــارات را صریحا  ــه که آقای دکتر این عب ۲۲. سـمات: اگر آن گون
ــا تقیه مانع از  ــد چرا در اینج ــیع ابن عربی می  داند، باش ــر تش دال ب
ــر ما با توجه به  ــت؟ ضمن آن که   به نظ ــرح این مطلب نبوده اس ط
ــنن اوست،  ــانه   های تس مجموعه اعتقادات ابن عربی که مملو از نش
ــیعه  این مطالب را نیز با فرض این که مربوط به ائمه دوازده گانه ش
ــد، باید در چارچوب ذکر مناقب اهل بیت علیهم  علیهم السالم باش
ــیر کرد نه تشیع ابن عربی که یک رکن مهم تشیع، رد  السالم تفس
خالفت غاصبان حق اهل بیت علیهم السالم می  باشد و هرگز چنین 
ــه در کتاب فصوص  ــت. ضمن آن ک ــده اس اعتقادی از او صادر نش
تصریح می  کند که : مات رسول اهللا و لم ینص بخالفة عنه الی احد 
ــم، ص ۱۶۳). نکته دیگر این که   ابن  ــه...» (فصوص الحک و ال عین
ــناد در حقانیت شیعه  عربی حدیث ثقلین را که یکی از مهمترین اس
ــالم است  ــی اهل بیت علیهم الس و مرجعیت علمی و دینی و سیاس
ــالم را منکر  به گونه ای روایت می  کند که کالً اهل بیت علیهم الس
ــول خدا (ص) برای مردم در عرفه خطبه  ــود. او می  گوید: رس می  ش
خواند، از سخنان او این است: «... من بعد از خودم برای شما چیزی 
ــتم که اگر به آن تمسک کنید هرگز گمراه نشوید و آن کتاب  گذاش
خداست. شما از من خواهید پرسید، آیا شما آن را می  خوانید؟ گفتند: 
ــهادت می  دهیم که تو آن را به ما رسانده ای... ». (فتوحات مکیة  ش
ــن در حدیث متواتر  ــن تحریف ممک ــن بدتری ج ۱۰ ص ۲۱۵) و ای

ثقلین است. 

ــاد عجیب وخاص در محبت اهل بیت عصمت و طهارت و تا  تااعتق
ــعادت و نجات دانستن  مودت فی القربی را اصل و محور ایمان و س
ــن شیعی به وجود حضرت امام زمان سالم اهللا  تا اعتقاد کامالً روش
علیه به عنوان امام حی و غایب و ظهور حتمی ایشان در آخر زمان 
ــالم (امام حسن و به تعبیر  ــان تا اهل بیت علیهم الس ــب ایش و نس
ــین علیه السالم) و تا اعتقاد  ــخه اولیه فتوحات امام حس اصح در نس
ــیخ در امامت ظاهری و باطنی اقطاب (ائمه) اثنی  ــن جناب ش روش
ــیع است که به  ــر. اینها همه اصول و ارکان اعتقادی مکتب تش عش
ــاب محیی الدین به صراحت  ــورت ایجابی در مهم ترین کتاب جن ص

ابراز گردیده است.
 

موضع گیـرى انتقادى ابن عربى نسـبت به بعضى عقاید 
مشهوره ا  هل سنت

عالوه بر این عقاید ایجابی، موارد مهمی نیز در طرد و رد عقاید 
رایج اهل سنّت در اصول و فروع توسط جناب شیخ قدس سره، بیان 

شده است که از آن جمله اس  ت.
 ۱ـ رد قیاس فقهی و به اصطالح قیاس فرع به فرع که تقریبًا 
معتقد جمیع فرق اهل سنّت است و جناب شیخ در موارد عدیده آن 
را مورد انتقاد قرار می  دهد؛ از جمله در ص ۷۵ فتوحات ج ۴ می  گوید 
ــاس و أعنی بالقیاس هنا قیاس  ــنة الحدیث، المن قی «و أعنی بالس
فرع علی فرع» (یعنی منظورم از سنت، احادیث پیامبر اکرم است، و 
نه قیاس، و منظورم از قیاس در اینجا قیاس فرع به فرع است). نیز 
در ج ۳ ص ۳۳۷ در این باره می  نویسد: «فما ظنّک بعلة یستخرجها 
 ن فیها ثُمــه و نظره من غیر ان یذکرها الشرع بنصٍّ معی الفقیه بنفس
ــتنباطه ایاها یطردها فهذا تحکم علی تحکم بشرع لم یأذن  بعد اس
ــن القول بالقیاس فی دین اهللا» و نیز  ــه اهللا و هذا یمنع المهدی م ب
به همین مضمون در باب ۳۱۸، فتوحات، ج ۳، ص ۶۹ بیان مفصل 

دارد  .[۲۳]

۲۳.     سمات: بر خالف آنچه آقای دکتر گفته اند عمل به قیاس مورد 
ــت. اوال: شافعی و برخی دیگر از اعالم  اتفاق جمیع اهل سنت نیس
اهل سنت نیز به قیاس عمل نمی کنند و قائل به حجیت آن نیستند 

؛ اما آیا کسی می  تواند شافعی را شیعه بداند؟
ــت  ــنن فقط ابن عربی اس ــا: فرض می  کنیم در بین علمای تس ثانی
ــت با علمای  ــت و در این جه ــه عدم حجیت قیاس اس ــه قائل ب ک
ــیعه  ــت ؛ اما آیا صرف این عقیده او را در زمره ش ــیعه موافق اس ش
ــیع، عقاید و اساس و ارکانی دارد که در رأس آنها  قرار می  دهد؟ تش

نپذیرفتن خالفت احدی غیر از امیر المومنین علیه السالم است.
ــه عمل به قیاس  ــکافی در فق ــت که ابن جنید اس ثالثا: معروف اس
ــت؛ اگر چنین انتسابی صحیح باشد آیا باید ابن جنید را  می  نموده اس
ــنی و خارج از تشیع دانست؟ ضمن اینکه قول به قیاس به فضل  س
بن شاذان و یونس بن عبدالرحمن نیز نسبت داده شده که توجیه آن 
به این صورت است که یا قیاس مد نظر این دو صحابی جلیل القدر 
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ــنّت و انتقاد از روش  ــه هیچ یک از مذاهب اربعه فقهی اهل س ــدم پایبندی او ب ۲ـ ع
ــوارد مختلف از جمله در  ــاب اجتهاد به این مطلب در م ــتن ب ــته داش متعصبانه آنها در بس
فتوحات، ج ۳، ص ۳۳۵ تصریح می  کند که اهل کشف به هیچ  یک از مذاهب فقهی پایبند 
ــتقیمًا از باطن رسول اهللا اخذ می  کنند[۲۴] و نیز در باب ۳۶۶ و سایر  ــتند و حکم را مس نیس

ــود، یا اینکه استفاده از قیاس  ــت که داخل در باب ظهورات می  ش قیاس اولویت قطعیه اس
توسط شیعه در مقام جدل و مناقضه با خود اهل سنت بوده است.

ــتفاده می  شود که وی عامل به قیاس را نیز عامل به شرع اهللا  را  بعا: از مبانی ابن عربی اس
می  داند. وی می  گوید: و عندنا و ان لم أقل به [القیاس] فی حقی فانی أجیز الحکم به ممن 
ــارع أثبت حکم المجتهد و أن آخطأ و أنه  أداه أجتهاده ألی اثباته، أخطأ أو اصاب فان الش

مأجور. (فتوحات مکیه، ۱۳، ص ۴۴۵). 
 خامسا: ابن عربی وقتی استدالل بر بداهت بطالن قیاس می  کند مطلبی را عنوان می  کند 
که در عداد اهانت به پیغمبر اکرم صلی اهللا علیه و آله است؛ او در باب آیات نخست سوره 

تحریم می  نویسد :
«خدای سبحان پیامبر را عتاب کرد که چرا با سوگند خوردن در جریان عایشه و حفصه بر 
خود چیز حاللی را حرام نمود؟ فرمود: (یا ایها النبی لم تحرم ما احل اهللا لک تبتغی مرضات 
ازواجک) این برداشت پیغمبر را نفس ایشان به ایشان ارائه داد؛ پس اگر عمل به قیاس در 

این دین جایگاهی داشت رأی و قیاس پیامبر اولی از قیاس و رأی غیر معصوم است»!!
این کالم ابن عربی متضمن تخطئه پیامبر صلی اهللا علیه و آله است و اینکه آنچه پیغمبر 
می  کند رأی ایشان است و به داللت الهی نیست؛ ضمن اینکه این آیه ظاهرا صورت عتاب 
ــر صلی اهللا علیه و آله  ــخص پیامب ــع دال بر غایت مدح و ثنا و تکریم ش ــی در واق دارد ول
ــن می  کند و برای اینکه  ــت که پیامبر به رغم آزار  های آن دو زن با آن زن معامله احس اس
نفس آن زن موذیه مسرور باشد، بر نفس خود حالل هایی را حرام می  کند. لذا خدای تعالی 
می  فرماید: چرا تا این حد حلیم و کریم هستی؟ (ر. ک به کتاب ابن عربی سنی متعصب»)
ــاع می  کند و  ــات از عمل به قیاس دف ــی دیگر از کتاب فتوح ــن عربی در جای ــا: اب سادس
ــت، برای قیاس در معقوالت  می  گوید: در اتخاذ قیاس به عنوان دلیل و اصل اختالف اس
وجهی است، در بعضی مواضع، قوت اخذ آن بر ترک آن ظاهر می  شود و در مواضعی ظاهر 
نمی شود. با این حال دلیل مقطوعی بر آن نیست، به اخبار آحاد شبیه است. با اینکه مفید 
ــده است. علم، اصلی از اصول اثبات  ــود ولی بر بهره گیری از آن اتفاق ش علم واقع نمی ش
ــت و شکی در آن نیست. نزد ما اگر  ــت و قیاس مثل علم است چون روشن اس احکام اس
ــی که اجتهاد می  کند،  ــوم، من حکم به قیاس را برای کس درباره خودم قائل به قیاس نش
چه به اشتباه چه به صواب، جایز می  دانم، چون شارع حکم مجتهد را اگر چه به خطا رود، 
اثبات می  کند و او مأجوراست... چه بسا در حکم نظری نزد مصنف، قیاس جلی قوی تر از 
ــد. (فتوحات مکیه ج ۱۳ ص ۴۴۶- ۴۴۵ تحقیق  خبر واحد صحیح در داللت بر حکم باش
ــاله فرعی) ناچاریم که به  ــم مدکور و عثمان یحیی)تا جایی که می  گوید: ما در(مس ابراهی
ــته باشد. ملجأ ما اصل است  ــت پیدا کنیم حتی اگر همه راه ها بس ــرعی دس حکم الهی ش
ــت  ــنت اس ــت. وقتی قواعد اثبات این اصل را که کتاب و س و اصل نظر و نگاه عقلی اس
بررسی می  کنیم به واسطه این نگاه عقلی، قیاس که اصلی از اصول ادله احکام است ثابت 
ــکوت مانده بر آنچه منطوق است به یک علت  ــیدن به حکم آنچه مس ــود. برای رس می  ش
ــارع نیز همین باشد. در مواقع ضرورت،  ــت که مقصود ش معقول قیاس می  کنیم، بعید نیس
وقتی نصّ معینی نداریم بین آنها جمع می  کنیم. این کار (قیاس) مذهب ما در این مسأله 

است. ( فتوحات مکیه ج ۱۳ ص ۴۴۹- ۴۴۸ تحقیق ابراهیم مدکور و عثمان یحیی)
۲۴. سمات: و این البته عذر بدتر از گناه است، چرا که ادعای نوعی پیامبری و اخذ احکام 
ــرعی به طور مستقیم از خداوند، بدتر از عمل نکردن به مذاهب است. و البته ابن عربی  ش

 غفـارى: اینکه فردى با عقاید 
محیى الدین دربارة امیرالمؤمنین 
و حضرت صدیقـه طاهره و اهل 
بیـت علیهم السـالم کـه حتـى 
منسـوبان بـه اهـل بیـت را تـا 
یوم القیامه مغفورالذنوب مى  داند 
و مى  گوید اگر کسى در باب اهل 
بیـت جفا کند چگونـه در قیامت 
پاسخگوى رسـول اکرم خواهد 
بود و بـه قـدرى در فتوحات در 
ایـن باره مفصل و بـا آب و تاب 
سـخن گفتـه کـه هیـچ خطیب 
منبـرى عوام پسـند شـیعى در 
مجالس شـیعیان بیـش از آن و 
حتـى مثل آن نمى توانـد بگوید، 
آنگاه این چنین شخصى چگونه 
مى  توانـد رسـماً در کتـاب خود 
نسـبت بـه شـیعیان توهین روا 

دارد؟
 سـمات: بـه چـه دلیـل همـه 
منسـوبان بـه اهل بیـت علیهم 
الذنـوب  مغفـور  را  السـالم 
مى  دانـد؟ این هـم گزافه گویى 
دیگر. ضمن این کـه ابن عربى 
تصریـح مى  کند کـه تطهیر اهل 
بیـت مانـع از صـدور معاصـى 
ظاهـرى از اهـل بیت مثـل معاذ 
اهللا کذب و سـرقت و زنا و غیره 
نیسـت پس حدود و احـکام بر 
اهل بیت نیز جارى مى  شـود، اال 
اینکه ارتکاب معاصى، در آخرت 
ضررى به اهل بیت نمى رساند و 
در قیامت از مقام آنها نمى کاهد! 
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ــت.[۲۵] البته این  ــان داده اس مواضع در فتوحات بی اعتقادی خود را به مذاهب فقهای اربعه نش
ــئله را نباید با آنچه که برخی صوفی نمایان به عنوانکم  اهمیت دادن به ظاهر شرع و آزادی  مس
ــدم پای بندی محیی الدین  ــت بلکه به عکس ع ــرعی تلقی می  کنند دانس خود از قید ظواهر ش
ــنت درست به علت بی توجهی  ــف به اصطالح وی) به مذاهب اربعه فقهی اهل س (و اهل کش
ــر محیی الدین بعد از قرآن جز احادیث پیامبر  ــرعی که به نظ اصحاب این مذاهب به دالیل ش
ــت می  باشد. محیی الدین در فتوحات به شدت از نحوه اجتهاد ارباب این  اکرم چیز دیگری نیس
ــول اهللا صلی اهللا علیه و آله و  ی ذکره رس ــاد می  کند و می  گوید «ان االجتهاد الذّ ــب انتق مذاه
ــئلة الواقعة ال فی تشریع حکم فی النازله  ــلّم انما هو طلب الدلیل علی تعیین الحکم فی المس س
ــرع باذن اهللا به» یعنی «اجتهادی که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلّم بیان  فان ذلک ش
فرموده است، همانا به دست آوردن دلیل شرعی در تعیین حکم شرع در مسائل مطروحه است 
ــت  ــرع خداوند اس نه اینکه درباره حوادث واقعه از پیش خود حکم صادر کنیم، زیرا که این ش
لی از بی توجهی اصحاب مذاهب  ــت. و سپس شرح مفصّ ــده اس که اجازه دخالت در آن داده نش
ــد می  دهد و اینکه اینها فقط آنچه را با اقوال و  ــرعی که روایات پیامبر اکرم باش به نصوص ش
ــریعت است و سپس بیان می  کند که  ــنخ ش ــد می  پذیرند و این در واقع س آراء خود منطبق باش
ــان اغراض نفسانی را کنار بگذارد خداوند او را هدایت می  کند و سپس ذکر می  کند که  اگر انس
ــا احکام شرعی را از پیامبر اکرم دریافت کرده است ولی متذکر می  شود که به  خود وی چه بس
ــت زیرا شیطان  ــفات به صورت پیامبر اکرم صحیح اس موجب حدیث صحیح خواب ها یا مکاش
به صورت پیامبر متمثل نمی شود ولی در سایر موارد از خواب ها و مکاشفات اگرچه می  توان از 
آنها در دریافت عقاید استفاده کرد ولی در احکام شرعی و حالل و حرام این گونه امور حجیت 
ــرعیه و کلّ  ــیئًا من احکام الش ندارند.[۲۶] (فال یأخذ عن تلک الصوره اذا تجلّت بهذا المثابة ش
ــم فال تحجیر علیه) (فتوحات، ج ۳،  ــرار مما عدا التحلیل و التحری ــا أتی به من العلوم و االس م

صص ۷۱ـ ۶۹)
ــر یکدیگر که این از  ــب ترتیب زمانی ب ــدین به حس ــول به عدم برتری خلفای راش ۳ـ ق
مواضع اصولی مخالفت با عقیده رایج اهل سنّت است که ترتیب تاریخی خلفای اربعه را ترتیب 
افضلیت آنها نیز می  شمرند. وی در فتوحات جلد ۳، ص ۲۹۹ـ ۲۹۸ می  نویسد: «... فما قدم من 
ر منهم فی نظری و اهللا اعلم» یعنی به نظر من اینکه  ــن المتأخّ ــدم منهم لکونه اکثر اهلیة م ق
ــت از باب اینکه مقدم صالحیت بیشتری داشته است،  ــده اس هریک از آنها بر دیگری مقدم ش
ــتداللی بر صحت این نظر خود می  آورد و نهایتًا می  نویسد: «... و  ــد. ایشان، سپس اس نمی باش
دم لکونه احق بها من  دم من تَقَ ــن فما تَقَ کذلک تقدم عمربن الخطاب و عثمان و علی و الحس

ر منهم عنها لعدم االهلیة...»[۲۷] ر من تَأَخَّ هؤالء الباقین و التأَخَّ

ــش دارد؛ از جمله این که مدعی  ــرری از این توهمات در باره مقام و منزلت خوی ــوارد مک در م
ــت همین کتاب فتوحات را که آکنده از مطالب باطل و سخیف است به امر مستقیم خداوند  اس
ــت! (فتوحات ج ۱۳، ص ۴۵۰) و نیز فصوص را به امر پیامبر صلی اهللا علیه و آله و  ــته اس نوش
سلم تالیف کرده است (فصوص الحکم، ص ۴۷ و ۴۸) و نیز کتاب عنقاء مغرب خود را از روح 
االمین تلقی کرده است! ( مجموعه رسائل ابن عربی، ص ۱۷ و ۲۰ و ۲۱) و البته این اعجوبه 
عارف! حتی قادر بوده است که خداوند را نیز در خواب ببیند و خداوند به او امر کند که بندگانش 

را نصیحت کند! (فتوحات، ج ۵، ص ۱۵۶) . با این وجود باید او بی نیاز از هر مذهبی باشد!
۲۵. سمات: و در کجا اعتقاد خود را به مذهب شیعه و عمل به احکام شرعی طبق فقه شیعه 

اعالم کرده است؟ 
26. سمات: آیا این خواب ها براى تالیف کتاب فتوحات و فصوص و ... و طرح مسائل اعتقادى 

حجیت دارد که او بارها به آن مى  بالد و از خویش ستایش مى  کند؟
ــن  ۲۷. سـمات: ولی با این همه از نظر او عمر و دیگر خلفا در جنب امیرالمؤمنین و امام حس

 غفارى: اینجانب خود در حدود 
10 سال پیش که پس از انجام 
مناسـک حـج بـه مدینـه منوره 
مشـرف بودم در مقابـل ضریح 
پیامبـر اکرم مشـغول  مقـدس 
قرائـت زیارت رسـول اکـرم با 
صداى بلند بودم و در همان حال 
که القاب مبارك رسـول اکرم را 
خطاب به ایشـان ذکر مى  کردم 
و در حال خودم بودم، پیرمردى 
را دیدم کهنسـال با موى سـر و 
ریش سـپید و بلند که آمد مقابل 
من و با لحن استهزا گفت «خان 
االمیـن، خـان االمیـن» و مـن 
متحیّـر بودم که او چه مى  گوید؟ 
و چرا مى  گوید؟ البته اینکه عالم 
عارفى مثل محیى الدین این گونه 
بـاور  شـیعه  علیـه  را  تّرهـات 
کنـد صرف نظـر از وجـود برخى 
به تشـیع،  منتسـب  متعصبیـن 
حکایت از نبودن کتب شـیعى و 
علماى شیعى در آن بالد و در آن 

روزگار دارد.
 سـمات: ایـن نوعـى اهانـت 
بـه مقام عرفانى و علمى کسـى 
اسـت کـه مدعى اسـت علوم و 
معارفش را مسـتقیما از خداوند 
و روح االمیـن مى  گیـرد و به امر 
خداونـد و پیامبر کتـاب هایش 
را مى  نویسـد. کجا بوده اند روح 
االمیـن و خداى ابن عربى که او 
را از این و دهها خطاى فاحش تر 
از این که در فتوحات و فصوص 
و ... مرتکب شـده است، نجات 
دهد تا شـائبه استضعاف فکرى 

او براى عد  ه اى پیش نیاید؟!
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۴ـ صراحت بر فضل و برتری امام حسن و امام حسین بر ابوبکر 
و عمر عبارت باب ۲۷۰ ص ۵۷۱ بر این حقیقت داللت دارد که قبالً 

در ابتدای این بحث به آن اشاره شد.
ــت ابن عربی با تفکر رایج اهل  ــا نمونه هایی از موارد مخالف اینه
ــنّت در اصول و فروع می  باشد.اما اینکه آیا وجود موارد ایجابی در  س
ــیع ابن عربی می  شود، در اولین مرحله  ــیع دلیل بر تش موافقت با تش
ــیخ اکبر  ــیع را جز همین اصولی که از ش باید گفت که ما ارکان تش
ــد  در والیت امیرالمؤمنین و حب اهل البیت و امامت ائمه هدی باش
ــاره  ــه به موارد نقض این نظریه به زودی اش ــم[۲۸] و اگرچ نمی یابی
ــت پاسخ سؤالی که در ابتدای  خواهیم کرد ولی در همین گام نخس
ــود و آن سؤال این بود که آیا  ــد معلوم می  ش این مصاحبه مطرح ش
ممکن است کسی بدون اعتقاد به والیت ائمه اطهار به مقام توحید 
ــد؟ و ما به طور کبروی بنا به صریح روایات معصومین  و کمال برس
ــالم و نیز نقل از بزرگان اهل معنا و کملّین ازعرفای شیعه  علیه الس
ــیدن به حقیقت  ــت و رس عرض کردیم که چنین چیزی ممکن نیس
ــر سالک  توحید مالزم با ظهور نور والیت ائمه معصومین از باطن س
ــاب محیی الدین  ــم زندگی و آثار علمی جن ــت و اکنون می  گویی اس
ــت  ــت، زیرا تردیدی در این نیس ــل براثبات این نظریه اس أدل دلی
ــنّی متولد شده و در  ــنی و از پدر و مادر س ــان در محیط س که ایش
فضای سخت ضد شیعی مانند شام و مشابه آن زیسته و رشد و نمو 
ــات و فصوص و دیگر  ــت. از مطالعه آثار او از جمله فتوح ــرده اس ک
رسائلش معلوم است که با وجود وسعت بی اندازه معلومات، از داشتن 
ــیع محروم بوده است به طوری که قطعًا نهج البالغه  کتب اصلی تش
ــجادیه و ادعیه ائمه اطهار و کتب روائی  ــن و صحیفه س امیرالمؤمنی
ــت و در تمام آثار وی نشانی از تفوه  ــته اس ــیعه را نداش و حدیثی ش
ــاهده می  شود که  ــود. معهذا مش ــیعی یافت نمی  ش به آثار و کتب ش
چگونه وی در فتوحات از جمیع ارکان اعتقادی شیعه به طرز واضح 
دفاع می  کند،[۲۹] امیرالمؤمنین را در نظام تکوین، نفس کلی عالم و 
همدوش حقیقت نوریه رسول اکرم که عقل مجرد است[۳۰]، دانسته 
ــمرده است و سبطین مکرم رسول  ــول اهللا ش و اقرب الناس الی رس
اهللا صلی اهللا علیه و آله و سلم را پس از چهارتن از انبیاء عظام، تنها 
ــمرده است و عصمت و طهارت اهل بیت را  اقطاب از میان اولیاء ش
ــته است.[۳۱] حتی منسوبین و  به حکم تطهیر ضروری و ذاتی دانس

علیهما السالم صاحب فضیلت هستند!
دوازده  امامان  غاصبانه دانستن خالفت غیر  و  باطل  سمات:   .٢٨

گانه شیعه از ارکان اعتقادی شیعه است. 
ــیعی و در مواردی ضد  ٢٩. سـمات: فتوحات مملو از عقاید ضد ش

دینی است. 
ــیعه ندارد مگر آن دسته از  ۳۰. سـمات: این اعتقادات ربطی به ش

علمای شیعه گه گرایش عرفانی صوفیانه دارند. 
ــاص صدق اهل بیت  ــان گونه که گفتیم اختص ۳۱. سـمات: و هم
علیهم السالم را بر چهارده معصوم علیهم السالم برخالف مسلمات 

فرزندان فاطمه زهراء را تا یوم القیامة مغفورالذنوب محسوب کرده و 
حب آنها را امان از عذاب شمرده است. نیز عقیده روشن و استواری 
ــا جز ظهور نور والیت از  ــایر مطالب آیا اینه در باب امام زمان و س
باطن و سر ضمیر این عارف سالک است که اینچنین بر قلم و زبان 

او جاری گشته است؟

جایگاه تبّرى در تشیّع
ــالم و حب اهل البیت  ــا آیا اعتقاد به والیت ائمه علیهم الس ام
ــو و عدم اعتقاد به صحت  ــمنان آنها از یکس الزمه اش تبری از دش
ــت؟ در حالی که در کتب محیی الدین به  خالفت خلفای ثالث نیس
ــاهده می  کنیم و حتی در مواردی مثل قضیه  کرات خالف آن را مش

روافض، نوعی توهین و تحفیف شیعه هم مشاهده می  شود!
ــت در این موضوع، پس از اینکه عقاید مثبت  برای داوری درس
ــیع اجماالً بیان شد، شما را به نکاتی چند  ابن عربی در خصوص تش

توجه می  دهد:
ــئله تشیع در دوران گذشته، با وضعیت شیعه در زمان   الف: مس
حال و خصوصًا در سرزمین   های تحت والیت و حاکمیت شیعه بسیار 
متفاوت است. این تفاوت اوالً در خودآگاهی تاریخی است که برای 
خود شیعیان در طول تاریخ حاصل شده است. یعنی علی رغم وحدت 
همه شیعیان در اصولی مانند اعتقاد به والیت امیرالمؤمنین و تعیین 
ــاد به عصمت اهل  ــوی پیامبر اکرم و نیز اعتق ــان به نصّ از س ایش
ــان، ولی در بعضی مسائل میان شیعیان  بیت و التزام به محبت ایش
ــده  اختالف بوده و به تدریج این اختالفات به وحدت رویه تبدیل ش
ــت تکوینی و نیز حتی  ــائلی مانند علم امام و حدود والی ــت. مس اس
ــالم اگرچه برای خواص از شیعه  تعداد و خصوصیات ائمه علیهم الس
ــالم از علماء طایفه، روشن بوده ولی برای  و ملتزمان ائمه علیهم الس
ــتقیم به ائمه علیهم السالم نداشته اند و یا  ــی مس افرادی که دسترس
سطح فکری آنها اقتضا نمی کرده، همه این مطالب به یکسان روشن 
ــان  ــت. بله همگان معتقد به امام قائم و منتظر ظهور ایش نبوده اس
ــن نبوده  بوده اند ولی خصوصیات و حتی تعداد ائمه بر همگان روش
ــت ولی به تدریج که  ــر امامی امام بعدی را معرفی می   کرده اس و ه
ــیعه هویت فرهنگی خود را منسجم کرد و خصوصًا در زمان امام  ش
ــالم و پس از آن بهتدریج تشیع انسجام فکری خود  صادق علیه الس

را به عنوان مکتب همه جانبه به دست آورد.[۳۲] 
ام  ــط حکّ ــیعیان توس ــًا جو ارعاب و ترور و قتل و غارت ش ثانی
ــنّی و فتنه هایی که از این طریق همواره  ــران حکومت   های س و س
ــه نحوی قرار می  داد  ــیعیان بود، وضع را در مجموع ب ــر ش گریبانگی
ــیع همواره مالزم با برائت از خلفا و یا حداقل ابراز  که اعتقاد به تش

ــرقت و ... را به اهل  ــلب کرده و امکان ارتکاب گناه مثل زنا و س س
بیت علیهم السالم نسبت داده است.

۳۲. سمات: ولی ابن عربی چند قرن بعد از امام صادق علیه السالم 
بوده است و حد و مرز شیعه از غیر شیعه مشخص شده بوده است. 
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علنی آن محسوب نمی شده است و حتی در اثر محیط فشار، کم کم 
ــلیم به وضع موجود  ــیعیان منجر به پذیرش نوعی تس در بعضی ش
ــاد به حقانیت  ــت» در ضمن حفظ اعتق ــه عنوان «واقعی ــی ب تاریخ
ــدان عصمت و طهارت به عنوان «حقیقت» گردید. آنان به این  خان
ــود را فراهم می  آورند و  ــخصی و اجتماعی خ ــب هم امنیت ش ترتی
ــار و مخالفان  ــم اغی ــم دائمًا مجبور به پائیدن عقاید خود از چش ه
ــیاری از عرفا و شعرا و ادبا  ــت که ما در بس نبودند. و این وضعی اس
ــیعه در تاریخ گذشته مشاهده می  کنیم و لذا وقتی  و اهل فرهنگ ش
ــت و والیت امیرالمؤمنین و  ــه بیانات و گفتار آنها راجع به اهل بی ب
ــیم، در نهایت علّو و مجد از آنها یاد می  کنند  ائمه معصومین می  رس
ــام می  برند[۳۳] و  ــال از خلفای ثالث نیز به نیکی ن ــی در عین ح ول
ــه کامالً خودآگاه و  ــد، کلمات آنها بین تقی ــور که عرض ش همان ط
ــلیم به وضع موجود تاریخی در نوسان است. نکته  یک نوع تقیه تس
ــای تبری و می زان ضروری آن برای یک اعتقاد صحیح  دوم در معن
شیعی است. در اینجا نیز مقایسة آن با وضع محیط   های کامالً شیعی 
امری نادرست است. البته در اینکه الزمه اعتقاد صادقانه به حقیقت 
امامت و والیت، و ثمرة عینی آن حاکمیت نظام سیاسی بعد از پیامبر 
ــت که جریانی را که مانع تحقق نظام امامت حقیقی در  اکرم، اینس
ــدند، جریان باطل و خالف حق بدانیم[۳۴ ] و در این  ــالم ش عالم اس
ــت. از آن باالتر، الزمة صداقت در محبت ورزیدن  هیچ تردیدی نیس
ــود الزمة اعتقاد به آیات قرآنی و  ــالم که خ به اهل بیت علیهم الس
وفاداری به رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله است، اینست که نسبت 
به دشمنان آنها و کسانی که به آنها ظلم و تعدی روا داشتند، بغض 
و کینه بورزیم، در این هم تردیدی نیست ولی یک مالحظه مهم در 
ــالمی و امت محمدی است. اگر  اینجا، مصلحت عمومی جامعه اس
ــیو  ه ای رقم خورده  وضعیت تاریخی و فرهنگی، به هر علتی، به ش
ــت که در نظر اکثریت مسلمانان اهل سنّت، خلفای ثالث نه تنها  اس
ــود جزء اولیاء و  ــته اند بلکه خ ــئولیت در این ظلم و تعدی نداش مس
ــوند، لعن و نفرین  ــوب می  ش نزدیک ترین افراد به پیامبر اکرم محس
ــمنی میان مسلمانان می  گردد. البته اینکه در  آنان سبب کینه و دش
ــاره بحث و گفت وگو  ــای علمی و در کتب تحقیقی در این ب فضا  ه
ــود، الزمه حس حقیقت جویی انسان است. ولی برای کسانی که  ش
ــان،  ــتند، اگر برخالف عقایدش ــه نتایج چنین تحقیقاتی ملتزم نیس ب
ــمرده می  شوند مورد سب و لعن  بزرگانی را که از نظر آنها مقدس ش
ــمنی و درگیری ایجاد نمی کند.[۳۵]  قرار دهیم، چیزی جز نفرت، دش
ــعراء و عرفایی که شما بی دلیل  ۳۳. سـمات: بله در میان ادبا و ش
ــت اما در مورد علما و متکلمین و  ــیعه می  دانید، درست اس آنها را ش

فقهای شیعه نشان بدهید. 
ــرده بلکه قائل به  ــز این کار را نک ــن عربی هرگ ۳۴. سـمات: و اب
ــان خالفت  ــرای غاصب ــت ب ــه عصم ــات از جمل ــن مقام عالی تری

امیرالمؤمنین علیه السالم شده است.
۳۵. سمات: ما از ابن عربی سب و لعن نخواستیم بلکه اعالم عادی 

ــت و آنچه  ــالم نیز چنین نبوده اس روش ائمه معصومین علیهم الس
ــهوره در تبری از دشمنان اهل بیت آمده  که در ادعیه و زیارات مش
ــت عناوین کلّی است که هیچ مسلمانی نمی تواند منکر آن شود.  اس
مانند «اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد». چه کسی 
است که بتواند ظلم بر محمد و آل محمد را دوست بدارد. ولی تعیین 
مصداق،جز خصومت و آتش قهر و عداوت را تیزتر کردن، ثمر  ه ای 
ــفانه همواره در بین عموم مردم و حتی شاید بعضی  ندارد. ولی متأس
علمای عامه پسند نیز این بی توجهی به مصالح مسلمین بوده و ثمره 
ــتار شیعیان مظلوم و  ــنّی مذهب، کشت و کش آن در محیط   های س

بی گناه بوده است.
ــیع جناب  ــا عنایت به نکات فوق می  توان در مورد تش اکنون ب
ــیع به داوری نشست  . اینکه فردی  محیی الدین رضوان الیه علیه تش
ــاره امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره  با عقاید محیی الدین درب
ــل بیت را تا  ــوبان به اه ــالم که حتی منس ــل بیت علیهم الس و اه
ــی در باب  ــه مغفورالذنوب می  داند[۳۶] و می  گوید اگر کس یوم القیام
ــخگوی رسول اکرم خواهد  اهل بیت جفا کند چگونه در قیامت پاس
بود و به قدری در فتوحات در این باره مفصل و با آب و تاب سخن 
ــند شیعی در مجالس شیعیان  گفته که هیچ خطیب منبری عوام پس
بیش از آن و حتی مثل آن نمی تواند بگوید، آنگاه اینچنین شخصی 
ــبت به شیعیان توهین روا  ــمًا در کتاب خود نس چگونه می  تواند رس
دارد؟ بنابراین باید برای چنین مواردی تبیین مناسب ارائه کرد؛ مانند 
ــی از تحریف  ــتناد، الحاقی و اضافی و ناش اینکه: ۱ـ موارد مورد اس
ــد.۲ـ مقصود از شیعه در این موارد، روش  عمومی دیگران بوده باش
ــب و لعن شیخین در  ــیعه در س بی باکانه بعضی از متعصبین عوام ش
ــد که از نظر اهل سنّت معادل ساب النبی  ــنّت بوده باش بالد اهل س
ــیخ به  ــوده و حکم به قتل و محاربه با آنها را می  دهند و جناب ش ب
ــیعی خود را با روش این گروه از  ــن ترتیب می  خواهد اعتقادات ش ای
ــیعی جدا کند. شاهد بر صحت این معنا گفتاری است از  متعصبان ش
جناب شیخ در فتوحات که رسمًا طایفه شیعة امامیه را از این جهت 
مورد انتقاد قرار می   دهد. ایشان در باب پنجاه و پنجم فتوحات که در 
ــی و خاطر شیطانی سخن  معرفت انواع خواطر ربانی و ملکی و نفس
ــیطانی می  گوید که یک نوع از القاءآت  می  گوید در معرفی خواطر ش
ــت، به این صورت که شیطان ابتدا از  ــیطانی به طریق معنوی اس ش
ــت در ذهن معتقد به آن وارد می  شود و  راه یک اصل صحیح و درس
ــتی را از آن نتیجه گیری می  کند و به این ترتیب  سپس لوازم نادرس
شخص را گمراه می  کند. سپس به عنوان مثال، می  گوید «و اکثر ما 
ــیعه و السیما فی االمامیه منهم» سپس ادامه می  دهد  ظهر فی الش
ــتیم همان  ــط خلفا را انتظار داش ــب خالفت امیرالمؤمنین توس غص
ــنت از ابن عربی اعالم  گونه که بعید می  دانیم حاکمان جائر اهل س
ــده باشند که او این گونه برای  ــتار ش عصمت ابوبکر و عمر را خواس

تقیه! فضائل و مقامات تراشی کرده است. 
۳۶. سـمات: به چه دلیل همه منسوبان به اهل بیت علیهم السالم 

را مغفور الذنوب می  داند؟ این هم گزافه گویی دیگر.

162

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــت[۳۷] و  ــوند و آن حب اهل البیت اس ــیاطین جن اوالً با یک اصل صحیح وارد فکر آنها می  ش که «ش
ــل البیت را از باالترین مقربات به خداوند  ــت را در آنها باال می  برند به طوری که آنها حب اه ــن محب ای
می  شمارند و همینطور هم هست اگر که آنها بر همین معنا توقف کنند و چیزی بر آن نیفزایند، ولی آنها 
از این معنا تجاوز می  کنند و به دو مسیر اشتباه می  افتند یکی بغض صحابه و لعن وسب آنها و گروهی 
بر سب و لعن صحابه عیب جویی و قدح بر رسول اکرم و جبریل امین را نیز افزوده اند و حتی نسبت به 
خداوند جلّ جالله که چرا مرتبه و درجه ائمه را به نص معین نکرده  است، حتی بعضی در قدح جبرئیل 
لُّه واقع من اصلٍ صحیحٍ و هو حب اهل  این شعر را گفته اند که «ما کان من بعث االمین، امینًا» و هذا کُ

البیت... فانظر ما ادی الیه الغلّو فی الدین».۳۸
ــیخ، نه تنها در معنای ساب الصحابه و  ــود شیعة مورد انتقاد جناب ش همان طور که مالحظه می  ش
الشیخین، بلکه در معنای افترا زننده و قادح به پیامبر اکرم و جبریل و حتی خداوند جل جالله است. آیا 
از چنین شیعه و تشیعی بنده و شمای شیعی اثنی عشری در فضای فرهنگ والیت جمهوری اسالمی، 
ــیعه  تبری نمی جوئیم!؟ و بلکه آنها را طرد و لعن نمی کنیم؟ آیا واقعًا در فضای فرهنگی محیی الدین ش
ــته است؟ حتمًا چنین بوده  ــده بوده و یا حدقل چنین نمایندگانی ولو نادان و عوام، داش چنین معرفی ش
ــیعی و در هیچ یک از کتاب   های و لو دست  ــت. اگرچه که ما به یقین اعالم می  کنیم که هیچ عالم ش اس
ــمنان تشیع، و حزب  ــیعه چنین اباطیل و تُرهاتی وجود ندارد، و اینها از بافته ها و مجعوالت دش چندم ش
اموی علیه شیعه، در سرزمین   های اسالمی است.[۳۹] ولی واقعیت اینست که چنین فضا و فرهنگی وجود 
ــین همینطور ا  ست.  ــیاری مناطق سنی نش دارد، نه تنها در زمان محیی الدین بلکه همین االن هم در بس
ــرف بودم در  ــک حج به مدینه منوره مش ــال پیش که پس از انجام مناس اینجانب خود در حدود ۱۰ س
مقابل ضریح مقدس پیامبر اکرم مشغول قرائت زیارت رسول اکرم با صدای بلند بودم و در همان حال 
ــول اکرم را خطاب به ایشان ذکر می  کردم و در حال خودم بودم، پیرمردی را دیدم  که القاب مبارک رس
ــر و ریش سپید و بلند که آمد مقابل من و با لحن استهزا گفت «خان االمین، خان  ــال با موی س کهنس
ــت  ــیع اینس االمین» و من متحیر بودم که او چه می  گوید؟ و چرا می  گوید؟ آری اعتقاد آنها راجع به تش

که ما حتی جبرئیل سالم اهللا علیه را متهم به خیانت می  کنیم!
البته اینکه عالم عارفی مثل محیی الدین این گونه ترهات را علیه شیعه باور کند صرف نظر از وجود 
ــیعی و علمای شیعی در آن بالد و در آن  ــیع، حکایت از نبودن کتب ش ــب به تش برخی متعصبین منتس
ــینی طهرانی قدس سره  ــین حس ــت معنای اینکه حضرت آیت اهللا سیدمحمدحس روزگار دارد[۴۰] و اینس
ــره جناب محیی الدین را مستضعف به حساب آورده اند.  در مصاحبه با حضرت عالمه طباطبایی قدس س
ــیعی یا کتب معروف  ــتضعف از حیث محیطی که در آن زندگی می  کنند که یک عالمِ به نام ش یعنی مس

شیعه در آن نیست که بیانگر و نماینده عقیدة واقعی شیعه باشد.

داستان روافض

ــی در شیعه عالوه بر حب اهل البیت علیهم السالم اعتقاد به خالفت بالفصل  ۳۷. سـمات: اصل اساس
آنان بعد از رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و سلم و غاصب دانستن خالفت خلفا است. اینکه ابن عربی 

تنها حب اهل بیت را اصل می  داند شاهدی دیگر بر سنی بودن اوست. 
۳۸. فتوحات، ج ۱، ص ۲۸۲. 

۳۹. سمات: و این عارف واصل که معارف و علومش را مستقیما از خداوند و روح االمین می  گیرد! فریب 
تبلیغات حزب اموی را علیه تشیع می  خورد و مانند وهابیان مزدور و ناصبی به شیعه نسبت می  دهد که 

می  گویند: خان االمین! 
ــت که مدعی است علوم و معارفش  ــی اس ۴۰.   سـمات: این نوعی اهانت به مقام عرفانی و علمی کس
ــد. کجا  ــتقیما از خداوند و روح االمین می  گیرد و به امر خداوند و پیامبر کتاب هایش را می  نویس را مس
ــن و دهها خطای فاحش تر از این که در فتوحات  ــن و خدای ابن عربی که او را از ای ــد روح االمی بوده ان
و فصوص و ... مرتکب شده است، نجات دهد تا شائبه استضعاف فکری او برای عده ای پیش نیاید؟!

 غفـارى: هیـچ محقق 
از  نمى تــواند  منصفـى 
دانـش بیکـران و تبیین 
صدهـا نکتـه و مطلـب 
عمیق در کشـف اسـرار 
قرآنـى و معارف عرفانى 
و شهودى توسط جناب 
شـیخ اکبر (قده) اظهار 
از  و  نکنـد  شـگــفتى 
خرمن دانش موهوبى او 

بهره مند نشود.
ایـن اظهار   سـمات: 
شـگفتى تنهـا از ناحیه 
اهـل فلسـفه و عرفـان  
مصطلح و تصـوف ابراز 

مى  شود. 
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 دکتر غفارى: تنها کسانى 
در این مورد نسبت به جناب 
محیى الدین اظهار خضوع و 
تواضـع نمى کنند کـه یا آثار 
وى را مطالعـه نکرده انـد و 
یا توان مقدمات علمى الزم 
بـراى فهـم و درك مطالـب 
گسـترده و متنـوع آن جناب 
را کـه در بسـیارى از موارد 
به زبان رمزآلود و اسـتعارى 
نیز آمیخته شده است، فاقد 

مى  باشند.
 سـمات: و البد کسى مثل 
مال محسـن فیض کاشـانى 
که خـود در مقطعى طوالنى 
از زندگـى اش فیلسـوف و 
عارفى مشـهور بوده است، 
آن گونـه ابن عربـى را نقد 
و رد مى  کنـد و نیـز فقیـه و 
اصولـى بزرگ شـیعه جناب 
میرزاى قمى کـه مقاله اش 
را در رد اعتقاد ابن عربى به 
مؤمن رفتن فرعـون از این 
دنیـا و مقاله دیگـرش را در 
رد وحدت وجود در شماره -

 هاى پیشین سمات زده ایم، 
از این دو دسته اند؟!

ــتان آن اهل مکاشفه ای از رجبیون که  شیخ در فتوحات نقل  ــت داس  و از همین قبیل اس
می  کند که وی شیعه را به شکل خوک دیده است. در این داستان چند مالحظه است: اول اینکه 
ــیخ صرفًا نقل قول می  کند و می  گوید شخصی را دیدم از رجبیون که این  این واقعه را جناب ش
ــفه را داشته است.[۴۱ ] دوم اینکه در همانجا می   گوید: «کشف الروافض من اهل الشیعة»  مکاش
ــت بلکه رافضی، یعنی کسی که شیخین را رد و سب می  کند.[۴۲ ]  ــیعه نیس که منظور مطلق ش
ــتان می  گوید که این واقعه نسبت به دو نفر از سنی   های شافعی  ــوم اینکه در ادامه همان داس س
ــد که هرگز از آنها آثار تشیع دیده  ــهور به عدالت در بین مردم آنجا بودند واقع ش مذهب که مش
نشده بود ولی آن فرد مکاشف رجبی، آنها را به شکل خوک می  دید و آن دو نفر اصوالً از خانواده 
و محیط شیعی نبودند ولی وقتی با آنها گفت  وگو شد معلوم شد که آنها نسبت به ابوبکر و عمر 
بدگمان بودند و نسبت به علی غلو داشتند، سپس وقتی حال باطن آنها برای خود آنها آشکار شد 
آنها از این اعتقاد توبه کردند و آنگاه آن فرد رجبی به آنها گفت االن به صورت انسان درآمدید.
ــوء نظر به شیخین بود. و البته این داستان بنا بر  ــتان در بغض و س خالصه اینکه تمام داس
ــته باشد. آن وجه صحیح این است  ــلوکی نیز می  تواند محمل صحیحی داش اصول معنوی و س
ــت داشته اند و  ــف رجبی، ابوبکر و عمر مقام و درجه واالی قداس ــخص مکاش که در نظر آن ش
ــلوک در سالکین اینست که در اثر تقویت نفس، عقاید و خواطر نفسانی آنها  یکی از مهلکات س
ــود و به اصطالح روان شناسی امروز فرافکنی،  ــان در عالم عینی متجلی و متجسد می  ش برایش
ــخص نیز که صور ذهنی و برزخی افراد برایش حاضر  ــنخ وجودی، می  کنند و آن ش ولی از س
ــلمان  ــده اعتقاد متضاد با اعتقاد خود را به صورت امری قبیح که می  تواند نماد آن نزد مس می  ش
ــانی بوده که نتیجه ای شیطانی به  ــاهده می  کند و در واقع این یک القای نفس ــد، مش خوک باش

همراه داشته است.
ــوم یک نوع تحریف عمدی و در واقع تغییرعمدی عبارات شیخ در دو نسخه دست  نکته س
نویس از فتوحات است که هر دو به خط جناب شیخ است و بیانگر جو شدید ضدشیعی در زمان 
ــخصًا در بزرگ ترین اثر خود اعمال نموده اند و  ــیخ و نوعی خودسانسوری است که ایشان ش ش
ــرب الناس بودن علی بن ابی  ــم فتوحات در بحث اق ــة بارز آن را قبالً در عبارت باب شش نمون
ــخه دوم  ــدیم که در نس ــر االنبیاء اجمعین» دیدیم و متوجه ش طالب به پیامبر اکرم و تعبیر «س
ــط خود محیی الدین به  ــات، بنا به تأیید مصحح فتوحات (مرحوم دکتر عثمان یحیی) توس فتوح
عبارت مبهم اسراراالنبیاء تغییر کرده بود تا از بار شیعی آن کاسته شود. همین طور است تغییری 
ــت و در فتوحات چاپی فعلی  ــب حضرت مهدی وارد اس که در عبارت باب ۳۶۶ فتوحات در نس
ــت ولی به نقل موثقی که به طور شفاهی از مرحوم دکتر عثمان  ــن) آمده اس تعبیر (جده الحس
ــده و حتی در قم در محضر یکی از علمای  ــده و توسط افراد مختلف تأیید ش ــنیده ش یحیی ش
ــخه بیازید» معروف  ــت، در نسخه چاپ اول فتوحات که به «نس ــان بیان کرده اس حاضر، ایش
ــت. اینها داللت بر این دارد که چقدر محیی الدین  ــت، تعبیر صحیح (جده الحسین) آمده اس اس
ــر درست  ــده آثار و عالئمی را که برای او درد س ــار محیط بوده که خود مجبور می  ش تحت فش
ــت خود با تغییراتی به صورت اجمال و ابهام درآورد. اگرچه  ــد به دس می  کند و قابل توجیه نباش
ــیاری از بالیای ظاهری نجات داد. ولی نتوانست به طور کلی از گزند  ــر بس این تدبیر او را از ش
نظریات متعصبانه، اگرچه دقیق، پار  ه ای از بزرگان اهل سنت مصون دارد. مثالً «ذهبی» مورخ 
 ــد: «شیعی ــیخ می  نویس ــنی و صاحب کتاب رجالی «میزان االعتدال» درباره جناب ش بزرگ س

سوءً کذّاب». ۴۳[۴۴]

۴۱ . سمات: و البته با لسان تایید ذکر می  کند و حد اقل این که هیچ نقدی بر آن نمی زند. 
۴۲ . سمات: رد شیخین و غاصبانه دانستن خالفت آنان از ارکان اعتقادی شیعه است. 

۴۳. ج ۳، ص ۶۵۹. 
ــنت به دلیل انکار برخی از عقاید صوفیانه ابن عربی از  ۴۴. سـمات: عده ای از علمای اهل س
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دـ نکتة مهم دیگری که نگارنده در مطالعات خود در آثار جناب 
ــدید محیی الدین به  ــیده  ام، اهتمام و تعبد ش محیی الدین به آن رس
ــت و اگر درنظر داشته باشیم که تمامی مراجع حدیثی او  حدیث اس
ــت و گویا خود بعضی کتب صحاح را تنقیح  ــنّت اس از منابع اهل س
ــت، به گونه ای که گویی او واقعًا همه احادیث  و تلخیص نموده اس
ــنّت را صادرة از رسول اکرم صلوات  موجود در کتب صحاح اهل س
ــل و تردیدی در صحت  ــه می  داند و کوچک ترین تأم ــه و آل اهللا علی
صدور آنها نمی کند. از این رو مبتال به توجیه و پذیرش انواع روایاتی 
ــود که با تأمل در محتوا و سایر قرائن و شواهد عقلی و نقلی،  می  ش

بی پایه بودن آنها روشن است.[۴۵]
ــیم  ــته باش ــن نکته در این باب اینکه باید به خاطر داش هآخری
ــرزمین   های  ــیعی نبوده که در س که جناب محیی الدین یک عالم ش
ــعی در حفظ خود می  کند. بلکه او  ــده و با تقیه س ــنّی محصور ش س
ــنّی است که با فرهنگ اهل سنّت رشد  یک عالم و عارف بزرگ س
ــیر معنوی خود به حقیقت والیت قائل شده و  ــپس در س یافته و س
ــایر آثارش آنچه که مربوط به والیت  لذا در بزرگ ترین اثر خود و س
ــالم اهللا علیهم اجمعین است را به نحو  امیرالمؤمنین و اهل بیت س
ــی و اعلی با حفظ جهات امنیتی و گاهی نیز بدون این مالحظه،  عال
ــت. ولی در سایر مواردی که به مکتسبات فکری او از  بیان کرده اس
ــالمی مربوط می  شود مانند تفسیر آیات و یا ذکر مناقب  فرهنگ اس
ــنّت تغذیه  ــخاص، به طور کلی از فرهنگ اهل س و خصوصیات اش
ــخن می  گوید. ظهور والیت و توحید از باطن  می  کند و مطابق آن س
ــبات شخص را دیگرگون  ــت که همه معارف و مکتس این گونه نیس
ــت و آن هم تابع  ــد و بلکه راه آن بحث و تحقیق و مطالعه اس نمای

دستگاه فرهنگی است که شخص در آن فضا زندگی می  کند.[۴۶]

سـمات: حداقل شـما که نمى توانید تهافت گویى 
ابن عربى را منکر شوید.

غفارى: اوالً باید روشن شود که موضع و مقصد ما یعنی بنده 

ــرده و او را برای خراب  ــه «وحدت وجود» از او اعالم برائت ک جمل
کردن شیعه به تشیع نسبت می  دهند!

ــیعی ای که تمام مراجع حدیثی او از  ۴۵.   سـمات: عالم و عارف ش
ــنت بوده است! و همه را هم صادره از رسول اکرم صلی اهللا  اهل س
ــه می  داند؟! ضمن آن که چرا خداوند و روح االمین از ابن  علیه و آل
ــت از او دستگیری نکرده اند و  عربی که خود مدعی ارتباط با آنها اس
ــاب فتوحات که ابن عربی می  گوید  ــت کت چرا خداوند اجازه داده اس
ــته است به  ــت نوش آن را به امر پروردگارش که در خوابش آمده اس

خطاهایی چنین فاحش دچار شود؟!
ــراف را که اعتراف به  ۴۶. سـمات: ای کاش آقای دکتر این پاراگ
سنی بودن ابن عربی و تنها نحوی تشیع مبهم و صوفیانه است (سیر 
معنوی به حقیقت والیت) زودتر می  فرمودند، تا ما از ارائه بسیاری از 

توضیحات بی نیاز می  شدیم!

ــت؟ بنده هرگز مدعی نیستم که ابن عربی  و شما از این بحث چیس
 ــتباهی نیست و چنان که قبالً هم عرض کردم در حد دارای هیچ اش
ــخنان آن بزرگوار  بضاعت علمی و عقلی خودم در موارد متعددی س
ــتباه می  دانم. ولی این اساسًا چه اهمیتی دارد و چه مسئله ای  را اش
ــتیم که بگوییم  را حل می  کند؟ مگر ما مرید متعصب ابن عربی هس
ــه پیامبر اکرم  ــت، ما جز راجع ب ــت اس ــان فرموده  درس هر چه ایش
ــن راجع به هیچ کس چنین  ــه اطهار صلوات اهللا علیهم اجمعی و ائم
اعتقادی نداریم. اینکه تهافتی و تناقضی احیانًا[۴۷] در برخی مطالب 
ــخصیت بزرگ علمی و عرفانی باشد امر غیرممکن و غریبی  یک ش
ــل داریم و می  خواهیم  ــت داریم تا تهافت. ما عق ــت. ولی تهاف نیس
ــم چه نخواهیم یکی  ــی که حضور ندارد و چه بخواهی راجع به کس
ــالمی در ۷ ـ ۸ قرن اخیر  ــخصیت   های فرهنگ اس از بزرگ ترین ش

است، قضاوت کنیم. 
ــدی کلی از نظر یک منتقد  ــب ابن عربی را در یک طبقه بن مطال
ــنا به فرهنگ و معارف اسالمی می  توان در  صاحب نظر منصف و آش
ــم عظیمی از مباحث مربوط  ــته بندی کرد ۱. حج ۳ عنوان کلی دس
ــالمی اعم از معارف فلسفی، عرفانی، تفسیری  به معارف الهی و اس
ــب مربوط به  ــواد و مطال ــرعی ۲. پار  ه ای م ــی و ش ــی، اخالق قرآن
جهت گیری مذهبی و دینی او اعم از شیعی و سنی ۳. حجم عظیمی 
ــفات و تجربیات معنوی وی و دیگران به نقل وی به  از بیان مکاش

اضافه مباحث فراوانی در علم حروف و امثال آن.
ــی نمی تواند از دانش  ــمت اول هیچ محقق منصف در م  ورد قس
ــف اسرار قرآنی  بیکران و تبیین صدها نکته و مطلب عمیق در کش
ــیخ اکبر (قده) اظهار  ــط جناب ش ــهودی توس و معارف عرفانی و ش
ــگفتی نکند و از خرمن دانش موهوبی او بهره مند   نشود.[۴۸] تنها  ش
ــبت به جناب محیی الدین اظهار خضوع و  ــانی در این مورد نس کس
تواضع نمی کنند که یا آثار وی را مطالعه نکرده اند و یا توان مقدمات 
ــترده و متنوع آن جناب  ــی الزم برای فهم و درک مطالب گس علم
ــتعاری نیز آمیخته  ــیاری از موارد به زبان رمزآلود و اس را که در بس
شده است، فاقد می  باشند[۴۹]، البته در این موارد، مانند همه مباحث 

۴۷. سـمات: تهافت گویی و طرح مطالب اعتقادی غلط و تاویالت 
سخیف آیات قران و بدتر از همه عقیده به وحدت وجود  یک قاعده 

در آثار ابن عربی است.
ــگفتی تنها از ناحیه اهل فلسفه و عرفان  ۴۸.    سـمات: این اظهار ش

مصطلح و تصوف ابراز می  شود. 
۴۹. سـمات: و البد کسی مثل مال محسن فیض کاشانی که خود 
ــهور بوده  ــوف و عارفی مش در مقطعی طوالنی از زندگی اش فیلس
ــت   های  ــت، آن گونه ابن عربی را نقد و رد می  کند که در پانوش اس
قبلی آوردیم و نیز فقیه و اصولی بزرگ شیعه جناب میرزای قمی که 
مقاله اش را در رد اعتقاد ابن عربی به مؤمن رفتن فرعون از این دنیا 
ــماره قبل و مقاله دیگرش را در رد وحدت وجود در این شماره  در ش

زده ایم، از این دو دسته اند؟! 
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ــث و انتقاد و امکان موافقت و مخالفت با  ــری و علمی، جای بح فک
 جناب شیخ برای همه متفکران و صاحبنظران دیگر وجود دارد و رد
ــود  یا اثبات مطالب در این موارد دلیل بر انکار یا اثبات کلّی نمی ش
ــول یا عدم قبول تهافت در کالم وی امری بی وجه  و صحبت از قب

است.
ــب توان خود  ۲. در مورد دوم، اجمال مطالب را اینجانب به حس

در مباحث گذشته تقریر و تفسیر کرده ام.
۳. در مورد سوم، باید گفت که غالب موارد این بخش از مطالب 
ــت.  ــیدگی اس جناب محیی الدین از نظر عقلی یا دینی غیرقابل رس
ــاهدات و مکاشفات شخصی مربوط می  شود که  چون مطالب به مش
ــل مختلف از خطای در مرحله دریافت و حیث  امکان خطا در مراح
فاعلی و قابلی و خطای در مرحله تفسیر وجود دارد و منتقد و مفسر 
 باید با توجه به میزان توانایی   های شهودی خود در این عرصه به رد
ــا قبول آنها بپردازد و وضع غالب افراد در مقابل این مطالب توقف  ی
ــا مخالفت عمومی که طایفة علمای  ــت.[۵۰ ] ام و عدم اظهارنظر اس
ظاهری[۵۱] چه سنی چه شیعه با جناب محیی الدین دارند اختصاص 
ــرات با نوع نگرش  ــته و بلکه به مخالفت این حض ــان نداش به ایش
ــبت به وحدت و کثرت و رابطه حضرت  ــیر عرفا نس عرفانی و تفاس
ــه باید در یک قالب کلی به  ــود ک حق با مظاهر کثرت مربوط می  ش

آن رسیدگی شود.
ادامه دارد

ــفه و شهود هیچ مبنایی در آموزه   های اهل بیت  ۵۰. سمات: مکاش
ــیطانی است  ــالم ندارد و بلکه غالبا آمیخته به القاءات ش علیهم الس
ــدار داده اند. از  ــبت به آن هش ــالم هم نس ــل بیت علیهم الس و اه
ــفه و شهود به  ــتنادات آقای دکتر در دفاع از مکاش توضیحات و اس

عنوان منبعی معرفتی، استقبال می  کنیم. 
ــری یک تعبیر تبلیغاتی  ۵۱ . سـمات: گفتیم که تعبیر علمای ظاه
ــت فقها و علما و  ــاپیش مخالفت و مقاوم ــرای منکوب کردن پیش ب
ــیع که جریانی کامال غالب در شیعه بوده است  متکلمان مذهب تش

در برابر فلسفه و عرفان وارداتی می  باشد. 
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 انسان تک جنسیتى/ رضا مهریزى
 آیـا وحـدت وجود مالصدرا دچار کاسـتى اسـت؟/

حسین میالنى
 معرفت فطرى: عقلى یا شهودى؟/س.هاشمى پور

 پاسخ به نقدى بر کتاب دین و زندگى/محمد مهدى 
اعتصامى
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1مقاله وارده

 تحلیلـى بـر کمــرنگ شـدن تشــخص جنسـیتى در دوران مـدرن و عـوارض آن 
رضا مهریزى
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مقدمه 
ــت به شکلی بی  ــعی ما بر آن اس س
ــه و منصفانه و بر مبنای اصول  طرفان
ــترک ادیان ابراهیمی که  اخالقی مش
ــظ خانواده  ــا اهمیت حف ــی از آنه یک
ــظ خانواده،  ــل حف ــت ـ و از عوام اس
هویت مرد بودگی مردان و زن بودگی 
ــه دور از تقیدات و  ــت ـ و ب زنان اس
ــی مباحث  ــًا افراط ــات بعض مصطلح
ــی خوانندگان  ــی و با همراه اجتماع
ــترک در  ــرم، به نقد و تأمل مش محت
ــکالتی که دامن گیر  باب یکی از مش
جامعه جدید است و آن از بین رفتن 
ــردان و زنانگی زنان و به  مردانگی م
ــودی جدیدالخلقه  ــدن موج وجود آم
ــوم که نه زن  ــا هویتی مبهم و موه ب
ــرد ،  بپردازیم؛ امید که  ــت و نه م اس

مفید افتد.

ــانی که با اندیشه های  نام این مقاله برای کس
ــام کتاب معروف  ــنایی دارند، یادآور ن اجتماعی آش
ــان تک ساحتی" است ،  هربرت مارکوزه با نام "انس
مارکوزه در این کتاب بیان می  کند که جوامع سرمایه 
ــایل ارتباط جمعی و  ــا در اختیار گرفتن وس داری ب
تبلیغات وسیع، میل به مصرف بیشتر و افزون طلبی 
را در مردم تقویت کرده و به تدریج مصرف گرایی را 
در قالب شخصیت انسانی می  گنجانند. بدین ترتیب 
که آدم با شخصیت را فردی می  دانند که پیرو فالن 
ــد یا از فالن ادکلن استفاده نماید. این چنین  مد باش
است که خریدن، مصرف کردن، دور ریختن وسایل 
ــده و نشانه  ــتی، مد روز ش قدیم خانه و تجمل پرس
ــرمایه داری  به ویژه  ــخص فردی در جوامع س تش
ــد. مارکوزه این گرایش  های کاذب را که  آمریکا ش
ــخصیت افراد نفوذ می  کند، «طبیعت  به تدریج در ش
ــرمایه  ثانویه» می  نامد . «اصوالً هدف نظام های س
ــمندی و تفکر در انسان  داری، حذف خصلت اندیش
ــتر به داشتن است. این  و جایگزین کردن میل بیش
میل که به عنوان «طبیعت ثانویه» بر انسان تحمیل 
ــود، در واقع بیماری ای است که سرمایه داری  می  ش
ــترده به انسان القا کرده  غرب آن را با تبلیغات گس
ــده تا هویت انسان نابود شود . «بنابراین  و باعث ش
مصرف گرایی را که نیاز سیستم سرمایه داری است 
ــکل  ــده ای روانی وصل می  کنند و بدین ش به پدی
ــان  طبیعت ثانویه ای را جایگزین طبیعت اولیه انس

ــازند  کرده و او را به موجودی تک بعدی بدل می  س
». (تنهایی ، ۱۳۷۵ : ۲۶۰ )

ما در این مقاله بر آنیم که درباره یکی دیگر از 
ــکل گیری نظام سرمایه داری در غرب و  عواقب ش
جهان، سخن بگوییم و همراه خوانندگان به پیامد-

 های آن بیاندیشیم.
ــریت  بنشینیم، انسان ها  اگر به نظاره تاریخ بش
ــس می  یابیم: مرد و زن؛  ــواره در قالب دو جن را هم
ــیت  ــه میان جنس و جنس ــد دقت کرد ک ــه بای البت
ــود دارد؛ در حالی که «جنس به تفاوت - تفاوت وج

ــیت به  ــاره می  کند، جنس ــدن اش ــای فیزیکی ب  ه
تفاوت   های روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین 
ــود. تمایز میان جنس و  زنان و مردان مربوط می  ش
ــت.» (گیدنز ، ۱۳۸۳  ــیت، تمایزی اساسی اس جنس
ــوص تفاوت میان  ــتفن مور نیز در خص : ۱۹۲). اس
ــت  ــیت می  گوید: «جنس واژه ای اس جنس و جنس
ــت شناختی میان مردان  مربوط به تفاوت های زیس
ــای کروموزوم ها در  ــول تفاوت   ه ــه معل ــان ک و زن
ــیت امری است اجتماعی که  ــت، اما جنس جنین اس
ــکل گرفته است.»  از تفاوت میان زنان و مردان ش
ــور ، ۱۳۷۶ : ۱۳۴ ) در هر حال آنچه ما از نظاره  (م
ــود این است که  ــت گیرمان می  ش گری تاریخ دس
ــالوه بر دو  ــان ها همواره ع ــته، انس در دوران گذش
ــیت، متجلی بودند و این دو  جنس، در دو نوع جنس
جنسیت همیشه تفاوت های کامالً بارز و مشهودی 
با یکدیگر داشته و کاراکترها و کارکرد  های مختلفی 

نیز داشته اند.
ــاید در ابتدا بسیار بدیهی بنماید   این مسئله ش
ــن امور چون روز  ــوند که ای و خوانندگان مدعی ش
روشن است، پس این زیاده گویی ها چه جایی دارد؟ 
ــر جدید،  ــور عص ــه با ظه ــر بدانیم ک ــا اگ ام
همانطور که تقریبًا تمامی عرصه های زندگی انسان 
ــیت نیز دچار تحولی  ــتخوش تحول شد، جنس دس

بنیادین گشت، مسئله کمی جالب می  شود.
ــیر  ــن جا ، جا دارد با کمی توضیح و تفس در ای

منظور خود را روشن تر کنیم.
ــردان در کنار  ــته، م همه می  دانیم که در گذش
ــخت  ــود به دلیل کار های س ــت خدادادی خ طبیع
بدنی، جنگ های توانفرسا، مهاجرت ها و هجوم ها، 
ــاورزی و دامپروری و ... کامالً زمخت  کار  های کش
ــن رو ما نمی توانیم  ــان بودند و از ای ــز از زن و متمای
ــته را از لحاظ بدنی و جسمانی با  مردان دوران گذش
ــه کنیم. این تفاوت اگر  مردان دوران کنونی مقایس
ــه ظاهری می  نماید، اما قطعًا این تفاوت ظاهری  چ
و جسمی بر باطن و روحیات افراد نیز تاثیراتی ژرف 

بـا ظهـور عصـر جدید، 
همان طــور کـه تقریباً 
تمـامـى عــرصه هـاى 
انســــان  زنـــدگـى 
تحـــول  دســتخوش 
شد، جنسـیت نیز دچار 

تحولى بنیادین گشت
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می  گذارد.
ــی  ــته اگر چه در بخش ــه زنان نیز در گذش البت
ــهیم بودند و طبیعتًا  ــای روزمره با مردان س از کار  ه
ــر از زنان امروزی  ــخت تر و قوی ت از لحاظ بدنی س
ــودن از جنگ ها و  ــار ب ــل بر کن ــا به دلی ــد، ام بودن
ــا که بخش مهمی از زندگی  ــتیزه های جان فرس س
ــان را در دوران گذشته تشکیل می  داد، از لحاظ  انس
ــتند و این فاصله  ــی فاصله زیادی با مردان داش بدن
بدنی بر روحیات درونی آنان نیز اثر گذار بوده است؛ 
ــته به وضوح قابل لمس بود،  بنابراین آنچه در گذش
ــمی و  تفاوت بارز میان مرد و زن، چه از لحاظ جس
جنسی و چه از لحاظ روحی و شخصیتی بود. همین 
ــاده موجب می  شد که خانواده از  مسئله به ظاهر س
قوام بیشتری بر خوردار باشد؛ زیرا تفاوت های زن و 
مرد سبب افزایش جذابیت طرف مقابل و در نتیجه 
تمایل بیشتر هر کدام از آنها به طرف دیگر می  شده 
است؛ شاید به همین دلیل است که در جوامع سنتی 
ــته، اما  ــئله همجنس بازی، هر چند وجود داش مس
ــاهد آن  ــا آن چه در عالم مدرن ش ــه هیچ وجه ب ب
ــت. آنتونی گیدنز در  ــتیم، قابل قیاس نبوده اس هس
این خصوص می  گوید : « همجنس خواهی در همه 
ــخص  ــا وجود دارد. با وجود این، مفهوم ش فرهنگ ه
ــی که آشکارا از لحاظ سلیقه  همجنس خواه – کس
جنسی اش از اکثریت جمعیت جدا گردیده – مفهوم 
ــت. پیش از قرن هجدهم، تقریبًا  نسبتًا جدیدی اس
این مفهوم وجود نداشت. هر چند عمل لواط توسط 
ــوم گردیده بود و در  ــا و قانون محک مقامات کلیس
ــازات مرگ  ــور دیگر، مج ــتان و چندین کش انگلس
ــده بود؛ اما لواط به طور اخص به  برای آن تعیین ش
عنوان یک عمل همجنس خواهانه تعریف نشده بود 
. ... اصطالح همجنس خواهی در دهه ۱۸۶۰ ابداع 
گردید  و از آن پس همجنس خواهان بیش از پیش 
ــی  ــوان گروه خاصی که دارای انحراف جنس به عن
ــدند. کاربرد اصطالح زن  خاصی هستند، مطرح ش
همجنس خواه، اندکی بعد از این زمان مطرح شد.» 
(گیدنز ، ۱۳۸۳ : ۲۲۵ ) . متأسفانه همجنس گرایی 
روز به روز در حال گسترش است و عملی که زمانی 
ــده بود، امروز  برای ارتکاب آن حکم اعدام مقرر ش
ــمیت یافته و پارلمان برخی کشورها آن را تأیید  رس

و تصویب کرده اند. 
ــترش این عمل و تمایل  به هر روی، علت گس
ــه همجنس در میان عده  زیادی از افراد، به اعتقاد  ب
ــی از دالیل  ــی دارد که قطعًا یک ــا دالیل مختلف م
ــیت و مردانگی  ــدن تشخص جنس آن، کمرنگ ش
ــدن تشخص و زنانیت زنان  مردان و نیز کمرنگ ش

ــنت است. در  ــبت به دوران س در دوران مدرن نس
ــنت، تشخص جنسیتی افراد بسیار  واقع در دوران س
ــتر افراد غیر  ــبب جذابیت بیش زیاد بوده و همین، س
ــده است. اما با ظهور  همجنس برای یکدیگر می  ش
ــه، همانطور که تمامی تار  انقالب صنعتی و مدرنیت
ــتخوش تحول شد، جنسیت  ــر دس و پود زندگی بش
ــتخوش این دگرگونی شد؛ ایجاد کارخانه ها  نیز دس
ــبت به دوران سنت کارها را  و صنایع مدرن که نس
تسهیل کرد و روز به روز هم بر این سهولت افزوده 
ــته به کار  های  ــد مردانی که در گذش شد، سبب ش
بسیار سخت و تن فرسا مشغول بودند و این سختی 
ــان تاثیر می   گذاشت، کم کم به  ــم و روحش در جس
ــغول شوند. انجام این کار  های  کار  های لطیف تر مش
ــم و به تبع آن بر روح و  ــک در جس لطیف، بدون ش
ــوری که مردان  ــت؛ به ط روحیات مردان اثر گذاش
ــتبری و سترگی و داشتن روحیات  مدرن از لحاظ س
مردانه مثل شجاعت، سخاوت، عزت نفس، مروت و 
جوانمردی و ... با مردان سنتی قابل مقایسه نیستند. 
ــی تأمل در تفاوت   های  ــاهد این ادعا را با کم ما ش
ــته،  ــل های گذش ــود با پدر بزرگ ها و مردان نس خ
ــاهده می  کنیم؛ اگر این تفاوت را به صدها سال  مش
ــل تعمیم دهیم، متوجه تفاوت زیاد افراد مدرن با  قب

افراد سنتی خواهیم شد.
ــو، زنان که در دوران سنت بیشتر به  از دیگر س
امور خانه و خانواده و فرزندان می  پرداختند و معموالً 
ــتغال داشتند،  ــخت و خشن کمتر اش به کار  های س
ــن  ــا آغاز انقالب صنعتی و مدرنیته به عرصه خش ب
ــدند. حضور گسترده آنها در کار  های  اجتماع وارد ش
ــمی و  ــی و کارخانجات  و نیز محیط های رس صنعت
ــک اداری و عاری از عواطف موجب شد، زنان  خش
ــته آهسته از آن حالت های ظریف و زیبای  نیز آهس
ــتر و در دوران سنت داشتند به در آیند  زنانه که پیش
ــات لطیف و انسانی گذشته شان زمخت تر  و احساس
ــاهد این ادعا را به گونه ای  ــتبر تر شود؛ شما ش و س
ملموس در نوع رفتاری که مادر بزرگ ها و پیرزنان  
قدیمی نسبت به فرزندان خود از خود بروز می  دهند، 
ــاس با رفتاری که زنان امروزی  که در عرصه  در قی
ــاط دارند، با  ــوری فعال و مؤثر و با نش ــه حض جامع

فرزندانشان می  توانید مشاهده کنید.
ــک از  ــی و تکنولوژی ــالب صنعت ــن انق بنابرای
ــته  ــبت به گذش ــختی کار مردان نس ــی و س زمخت
ــیار کاست– البته باید توجه داشت که در ابتدای  بس
ــردان در کارخانه ها و معادن به  ــالب صنعتی، م انق
ــدند اما آهسته آهسته با  کار  های سخت مشغول ش
ــا بهبود یافت – و  ــای تکنولوژی، وضعیت آنه ارتق

واقعاً آیا مى  توان تفاوت 
زیـادى بین زن و مردى 
که هـر دو در یک بانک 
یـا اداره  و  یـا شـرکت 
و ... کنـار یکدیگـر کار 
شـد؟  قایـل  مى  کننـد، 
این کـم شـدن تفاوت 
شـخصیتى و تشـخص 
جنسیتى میان زن و مرد 
صـورت  آرایـش  در  را 
مـردان به گونـه زنان و 
پوشـش زنان بـه گونه 
مردان مى  توان مشاهده 
کرد و نیـز تمایل مردان 
بـه خالـه زنک بـازى و 
زیرآب زنى و زن صفتى 

مى  توان دید.

زنـان زمانى حاضرند  از 
خود زنانگى نشان دهند 
کـه بداننـد با یـک مرد 
طرف هسـتند نه با یک 
مخنث، دوجنسى و مرد 
زن صفـت که امروزه به 
وفـور در جامعه ما دیده 
مى  شوند و  بر شخصیت 
پسـت و ذلیل خـود نام 
طرفـدار  و  روشـنفکر 
حقوق زنان را گذاشـته 
اند. البتـه اینها واقعیات 
جامعـه امـروز اسـت و 
شاید نتوان کسى را هم 
مالمت کرد زیرا شرایط 
به گونه اى شده که مرد 
بودن دیگر کارکرد خود 

را از دست داده است.

170

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــخت و  ــردان مدرن به جای حضور در کار  های س م
ــن ، در محیط های آرام  ــای نبرد تن به ت می دان ه
ــار بانوان به کار  ــری و در کن ــای دفت اداری و کار  ه
ــد. زنان نیز از خانه به در آمدند و در محیط  پرداختن
ــت – و در  ــن تر اس اداری – که از محیط خانه خش
ــه البته این  ــدند ک ــغول ش کنار مردان، به کار  مش
مجالست و معاشرت طوالنی مدت در کنار یکدیگر 
ــد، زن و مرد بیش از پیش از لحاظ روحی  موجب ش

و شخصیتی به یکدیگر شباهت پیدا کنند. 
ــادی بین زن و  ــاوت زی ــًا آیا می  توان تف واقع
ــرکت و یا اداره  مردی که هر دو در یک بانک یا ش
ــد؟ این کم  و ... کنار یکدیگر کار می  کنند، قایل ش
ــخصیتی و تشخص جنسیتی میان  شدن تفاوت ش
ــرد را در آرایش صورت مردان به گونه زنان  زن و م
و پوشش زنان به گونه مردان می  توان مشاهده کرد 
ــازی و زیرآب  ــردان به خاله زنک ب ــز تمایل م و نی
زنی و زن صفتی می  توان دید و براستی کجایند آن 
ــان هر  ــیرمردانی که نام و هیبت و جوانمردی ش ش
ــمی را مسحور خود می  کرد و صالبتشان زن ها  چش
ــت؛ به قول نیچه، زنان  ــه زنی کردن وا می  داش را ب
زمانی حاضرند  از خود زنانگی نشان دهند که بدانند 
با یک مرد طرف هستند نه با یک مخنث، دوجنسی 
ــور در جامعه ما  ــرد زن صفت که امروزه به وف و م
دیده می  شوند و  بر شخصیت پست و ذلیل خود نام 
ــنفکر و طرفدار حقوق زنان را گذاشته اند. البته  روش
اینها واقعیات جامعه امروز است و شاید نتوان کسی 
ــرایط به گونه ای شده که  را هم مالمت کرد زیرا ش
مرد بودن دیگر کارکرد خود را از دست داده است.

ــتی و نه صرفًا  جنبش های زن مدارانه فمینیس
ــاس  ــه که در قرون جدید به وجود آمد و بر اس زنان
ــان برابری حقوق زن و مرد که از مقدمات  آن خواه
ــدن  اخالق، شخصیت  ــان ش و نیز تبعات  آن یکس
ــتن  و ویژگی های روحی زنان و مردان بود، به کاس
ــایانی کرد؛ به  فاصله طبیعی زنان و مردان کمک ش
ــرًا زن مدارانه، بی  ــژه آنکه این جنبش های ظاه وی
آنکه خود متوجه باشند، مردان و ویژگی های فردی 
ــار ارزیابی زنان قرار دادند و  و اجتماعی آنان را معی
ــه روز زن ها را به مردان  ــیدند، روز ب از این رو کوش
ــدن" ، از  ــازند و در واقع "میل به مرد ش نزدیکتر س
ــت ها  ویژگی های بارز زنان مدرن و به ویژه فمینیس

شد. 
ــتی بود که  ــذر همین تفکرات فمینیس از رهگ
ــا و ویژگی های کامالً زنانه از قبیل نجابت،  ارزش ه
ــپزی، مادر شدن، احساسات رقیق و  خانه داری، آش
انسانی داشتن، اشتغال به کار  های ظریف و زیبا  و... 

ــدید قرار گرفت. برای مثال، آنها  مورد استهزای ش
ــعارهایی از قبیل اینکه ازدواج زن با مرد حاصل  ش
دوران مرد ساالری است و زنان باید با زنان ازدواج 
ــدن و فرزند آوری زنان،  کنند، و یا  این  که مادر ش
ــت، به انکار تفاوت زن  ظلم طبیعت به آنان بوده اس
ــعار  ــتند. آنها با طرح این ش و مرد با یکدیگر برخاس
ــه آنها را  ــوند بلکه جامع ــه زن ها خود زن نمی ش ک
ــن میل افراطی زنان  ــد، موجب برانگیخت زن می  کن
ــدند. (از طرفداران و پایه  ــبه به مردان ش برای تش
گذاران اصلی این تفکر، سیمون دوبووار - که خود 

از همجنس گرایان بود- می  باشد. ) 
ــاعه این تفکرات در میان زنان و  در نتیجه اش
ــبه جستن به مردان، روز  تمایل افراطی آنان به تش
ــد که  ــتبری زنان افزوده ش ــه روز بر زمختی و س ب
ــدن بنیان خانواده در  ــت ش یکی از عواقب آن، سس
غرب بود. هر خانواده ای برای شکل گیری و تداوم  
ــت؛ یکی آسایش و دیگری  به دو عنصر نیازمند اس
آرامش؛ مسئول تأمین آسایش که ناظر به امکانات 
رفاهی و مادی است، مرد است و این وظیفه ذاتی و 
ــت. اما مسئول برقراری آرامش  که ناظر  اصلی اوس
به امور معنوی و عاطفی و تأمین امنیت روانی است، 
زن است و این مهم ترین وظیفه زن است که هیچ 

کس جز او نمی تواند آن را انجام دهد .
ــت که خانواده ای می  تواند  بنابراین طبیعی اس
ــته باشد  که این دو  ــتمراری با نشاط و پویا داش اس
ــایش و آرامش را در کنار هم داشته باشد؛  عنصر آس
پس بدیهی است، وقتی که زنان فمینیست بخواهند 
ــان  ــرد مردان را بر عهده بگیرند و چونان ایش کارک
ــخت مشغول شوند و کار  های مادری  به کار  های س
ــر کرده و خوار بپندارند، دیگر  و خانه داری را تحقی
نمی توان انتظار تشکیل یا پایداری خانواده را داشت. 
ــاغل پر تنش  ــن زنانی که به مش ــًا چنی زیرا اساس
مشغول هستند، خود نیازمند دریافت آرامش هستند 
و دیگر نمی توان از آنها توقع آفرینش آرامش و نشر 

آن در میان خانواده را داشت.
 از همین روست که پاره ای از جامعه شناسان، 
ــت ها و جنبش های به  ــه فمینیس ــوط ب ــاه مرب گن
اصطالح آزادی زنان را بسیار سنگین می  دانند. آنها 
ــد، «زنانی که تحت تاثیر جنبش آزادی زنان  معتقدن
ــاخته و  ــفتگی س قرار گرفته اند، خانواده را دچار آش
ــود آورده اند : ۱- بیماری های  ــایل زیر را به وج مس
ــق و عالقه؛ ۳-  ــش عش ــراوان؛ ۲- کاه ــی ف عقل
ــی در درون خانواده؛ ۴- دقت و  کاهش روابط جنس
توجه کمتر نسبت به تربیت و نگهداری اطفال؛ ۵- 
ــش خالفکاری در میان نوجوانان؛ ۶- افزایش  افزای

 وقتى که زنان فمینیست 
بخواهنـد کارکرد مردان 
را بـر عهـده بگیرنـد و 
چونـان ایشـان به کار-
 هـاى سـخت مشـغول 
شـوند و کار  هاى مادرى 
و خانـه دارى را تحقیـر 
کـرده و خـوار بپندارند، 
دیگـر نمى تـوان انتظار 
پایـدارى  یـا  تشـکیل 
خانواده را داشـت. زیرا 
که  چنین زنانى  اساسـاً 
بـه مشـاغل پـر تنـش 
خود  هسـتند،  مشـغول 
آرامش  دریافت  نیازمند 
هستند و دیگر نمى توان 
از آنهـا توقـع آفرینش 
آرامش و نشـر آن را در 

میان خانواده داشت.
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همجنس بازی». ( وود ، ۱۳۸۱ : ۱۳۵ )
ــار دو کتاب  ــن در دهه ۱۹۷۰ «با انتش همچنی
ــان– عالقه جدیدی به  ــرم خواهران و جرم زن – ج
ــد. آنها  ــان و کژرفتاری   های آنان پیدا ش مطالعه زن
ــان در نتیجه  ــه نرخ میزان جرم زن ــالم کردند ک اع
ــل توجهی رو به  ــان  به طور قاب ــش آزادی زن جنب
ــت.» ( ستوده و کمالی ، ۱۳۸۳  افزایش گذاشته اس
: ۲۲۸ ) همچنین رویکرد فمینیست ها که بی توجه 
ــرد خواهان حقوق  ــای طبیعی زن و م ــه تفاوت ه ب
ــابه با مردان بودند، به اضمحالل خانواده کمک  مش
زیادی کرد که یکی از آن موارد، داشتن حق طالق 
متقابل بود که خود از عوامل موثر در سقوط خانواده 
ــور  های  ــت. امروزه طبق آمار در کش غربی بوده اس
ــت   های طالق به وسیله  اروپایی ۷۰ درصد درخواس
ــادان و... ، ۱۳۸۰ : ۱۶۶ ) و  ــود. (قن زنان ارائه می  ش
ــی به تفاوت های طبیعی میان  این نتیجه بی توجه
ــت؛ زیرا این تفاوت ها راز ماندگاری و  زن و مرد اس

تداوم زندگی بشر بوده است.
به هر تقدیر بهتر است به  بحث اصلی خود در 
ــخص جنسیتی میان زن  خصوص از بین رفتن تش

و مرد ، علل و عوامل و نیز پیامد  های آن برویم.
ــخصیت و روحیات زنان و   گفتیم، نزدیکی ش
ــده بود،  مردان که تقریبًا از انقالب صنعتی آغاز ش
ــترش اختالط مردان و  ــتر شد. گس روز به روز بیش
ــای مختلف، به ویژه محیط درس  زنان در محیط ه
ــودآگاه یک جنس  ــر پذیری ناخ ــب اث و  کار، موج
ــبه  ــس مقابل و البته تمایل هر جنس به تش از جن
ــد. خانم هلن  ــس دیگر ش ــتن خودآگاه به جن جس
فیشر در کتاب «جنس اول» خود، در این خصوص 
ــال، هر یک  ــد: « طی ملیون ها س ــن می  نویس چنی
ــئولیت   های  ــرد عهده دار مس ــس زن و م از دو جن
ــردن در کنار یکدیگر آن هم  متفاوتی بودند. کار ک
ــه که زنان و مردان  ــرای روز  های متمادی – آنچ ب
ــروزی تجربه می  کنند – در طول تاریخ امری بی  ام
ــت. امروزه زنان و مردان هر صبح  ــابقه بوده اس س
ــی طوالنی وقت صرف  ــواب بر می  خیزند، مدت از خ
ــپس در  ــته تر بیابند و س ــد تا ظاهری آراس می  کنن
ــات کاری  ــه هم ملحق می  گردند. در جلس ادارات ب
ــوند و از یک قهوه  ــر ازدحام ، گردهم جمع می  ش پ
ــام را  ــوه می  خورند. صبحانه و نهار و ش ــوش قه ج
ــم صرف می  کنند. روز  های تعطیل برای اضافه  با ه
ــوند و حتی طی  ــط کار حاضر می  ش کاری در محی
ــهر  های دیگر، در یک  ــه ش ــای کاری ب ماموریت   ه
ــه معنای دیگر، بخش اعظم  هتل اتاق می  گیرند. ب
اوقاتشان را با هم صرف می  کنند. کارمندان ادارات، 

ــگ   های شکاری، در  ــت شبیه به گروهی از س درس
ــوخی  ها و غیبت   های  اهداف، برنامه های روزانه، ش
ــهیم اند. گاه ساعاتی که با همکارانشان  مشترک س
ــران یا  ــت که با همس می  گذرانند بیش از زمانی اس
ــوق هاشان سپری می  کنند. دوستان و اعضای  معش
ــدودی از  ــی ندارند. مع ــن جمع جای ــواده در ای خان
ــان  ــران یا فرزندانش کارمندان عکس هایی از همس
ــیاری از  ــد؛ اما بس ــان می  گذارن ــز کارش را روی می
ــد بی آنکه اعضای  ــال ها کنار هم کار می  کنن آنها س
خانواده همکارشان را دیده باشند. در هیچ برهه ای 
از تاریخ، انسان تجربه مشابهی نداشته تا او را برای 
ــر همجنس خود  آن هم به مدتی  کار کردن کنار غی
چنین طوالنی، آماده کند.» ( فیشر ، ۱۳۸۱ : ۳۴۳ ) 
ــر که خود از فمینیست   های معروف  خانم فیش
ــت ثابت کند،  ــاب در پی آن اس ــت،  در این کت اس
شرایط به گونه ای پیش می  رود که کم کم زنان در 
ــدن به جنس اول و جنسیت محوری  حال تبدیل ش
ــرایط را  ــتند. وی یکی از این ش و تعیین کننده هس
انقالب ارتباطات و گسترش رایانه و شبکه اینترنت 
و دنیای مجازی و نیز توسعه شدید مشاغل خدماتی 
می  داند که زنان در انجام آن تبحری بیش از مردان 
دارند؛ وی همچنین معتقد به نوعی انقالب جنسیتی 
ــت و در همین کتاب به نقل از  به نفع زنان نیز هس
ــون چنین می  آورد:  رابرت فرانکوئر و فیرلی دیکنس
ــی  ــا آینده ای که می  توان برای انقالب جنس « تنه
نوین پیش بینی کرد این است که زنان و  نه مردان، 
ــت خواهند گرفت.» ( فیشر ،  هدایت امور را به دس
ــود وی نیز در جای دیگر کتابش  ۱۳۸۱ : ۳۴۱ ) خ
چنین می  گوید: «زن جنس اصلی و اولیه است – به 
ــت ـ . باید مواد شیمیایی  بیانی دیگر، جنس اول اس
خاصی به ترکیب هورمونی او اضافه گردد تا تبدیل 
ــت که جنس اول  ــود. از همین رو اس به یک مرد ش
از لحاظ ژنتیکی (یعنی زن) در بسیاری از جنبه های 
ــگاه اول ، ایفای  ــی نیز در جای ــادی و اجتماع اقتص

نقش خواهد نمود.» ( فیشر ، ۱۳۸۱ : ۸ ) 
ــتی، اذعان می - وی با وجود اعتقادات فمنیس

 کند که کارمندان، امروزه بیش از آنکه وقت خود را 
ــر و فرزندان خود سپری کنند، با همکاران  با همس
ــئله توجه  ــود می  گذرانند. به ویژه اگر به این مس خ
کنیم که این روابط گاهی در چارچوب قوانین اداری 
ــروع  باقی نمی ماند و به برقراری نوعی روابط نامش
منتهی می  شود. روابطی که گاه با رضایت دو طرف 
ــیاری موارد نیز بر خالف  ــکل می   گیرد و در بس ش
میل یک طرف است؛ آنتونی گیدنز در این خصوص 
ــتان، از هر ده  ــار جالبی ارائه می  دهد: «در انگلس آم

کارمنـدان، امروزه بیش 
از آنکـه وقت خـود را با 
فرزندان خود  همسـر و 
سپرى کنند، با همکاران 
خـود مى  گــذراننـد. به 
ویژه اگر به این مسـئله 
توجـه کنیـم کـه ایـن 
روابط گاهى در چارچوب 
ادارى باقـى  قــوانیـن 
و به برقرارى  نمى مـاند 
نوعـى روابط نامشـروع 

منتهى مى  شود. 

تشـبه جویـى دو جنس 
یکدیگـر،  بـه  مختلـف 
نقش مؤثرى در سست 
خانـواده  بنیـان  شـدن 
و گسـترش تجـــرد -
 هـاى خـــود خواسـته 
زیـرا  اسـت.  داشـته 
بـر  خانـواده  اسـاس 
تشـخص شـخصیت ها 
و نیاز  هـاى زن و مـرد و 
تـالش دوطرفـه بـراى 
رفـع نیاز  هـاى متقابل و 
متفـاوت قرار دارد؛ پس 
بدیهى اسـت زمانى که 
این تفـاوت بـه حداقل 
خود برسد، دیگر تمایل 
ازدواج  بـراى  چندانـى 
خانـواده  تشـکیل  و 

احساس نشود. 
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ــغلی خود به مدتی  زن ، هفت زن در دوره زندگی ش
ــوند.» ( گیدنز ،  ــی می  ش ــی دچار آزار جنس طوالن

 ( ۲۱۹ : ۱۳۸۳
در واقع روابط گسترده میان کارکنان زن و مرد 
با یکدیگر و کشیده شدن آن به روابط جنسی، خواه 
ــد و خواه مطلوب یک طرف،  مطلوب دو طرف باش
ــت شدن روابط افراد خانواده و  نقش زیادی در سس
ــی آن بازی می  کند و این سخنانی است که  فروپاش
ــان نیز به نوعی دیگر آن را بیان نموده  جامعه شناس
اند. یکی از این افراد، فردیناند تونیس جامعه شناس 
ــت،  ــت که معتقد اس ــی (۱۹۳۶-۱۸۳۵ ) اس آلمان
ــه به محوریت  ــنتی  جماعاتی بودند ک ــع س «جوام
خانواده شکل می   گرفتند.» (گیمن شافت) «در حالی 
ــتند که بر اساس  که جوامع مدرن انجمن هایی هس
شغل و کار افراد شکل گرفته اند.» (گزل شافت) .

ــان زنان و  ــترش روابط می ــر تقدیر، گس به ه
ــژه در محیط درس و کار ، که به قول  مردان به وی
خانم فیشر در تاریخ به هیچ عنوان مسبوق به سابقه 
نیست، موجب فرو ریزی بیشتر مرز و تشخص میان 
ــده، تفاوتی  دو جنس زن و مرد  گردیده و موجب ش
ــت،  ــنت میان مرد و زن وجود داش که در دوران س
ــتن صورت و  ــرود. گرایش مردان به آراس از بین ب
ــیرت به گونه زنان و انجام افعال و ادا  های زنانه  س
ــز تمایل زنان به انجام کارها و حاالت مردانه و   و نی
تحقیر خانه داری و فرزند پروری، خود گواه دیگری 

بر کمرنگ شدن مرز میان این دو جنس است.
ــی دو جنس مختلف  ــبه جوی این امر یعنی تش
ــدن بنیان  ــت ش ــه یکدیگر، نقش مؤثری در سس ب
ــترش تجرد های خود خواسته داشته  خانواده و گس
ــاس خانواده بر تشخص شخصیت ها  است. زیرا اس
ــالش دوطرفه برای رفع  ــای زن و مرد و ت و نیاز ه
ــرار دارد؛ پس بدیهی  ــای متقابل و متفاوت ق نیاز  ه
ــد،  ــت زمانی که این تفاوت به حداقل خود برس اس
ــکیل خانواده  دیگر تمایل چندانی برای ازدواج و تش
احساس نشود. در واقع آنچه موجب تشکیل خانواده 
ــت و در  ــیتی اس ــود، در درجه اول نیاز جنس می  ش
ــت وقتی  ــی. پس طبیعی اس ــه دوم نیاز جنس درج
ــته باشند  ــیتی نداش مرد و زن به یکدیگر نیاز جنس
ــی خود را بتوانند در جای دیگری ارضا  و نیاز جنس
ــکیل خانواده نمی  بینند.  کنند، دیگر دلیلی برای تش
ــرت باکاک در کتاب خود با عنوان «مصرف» در  راب
ــن دهه های ۱۹۷۰ و  ــد: «بی این خصوص می  نویس
ــبت به قبل از آن در سده بیستم، مردان  ۱۹۹۰، نس
بیشتری شروع به زندگی مجردی، ترک همسران و 
فرزندان ...کردند . و زنان بیشتری ، فعاالنه و آزادانه 

زندگی مجردی و یا با یک زن دیگر را برگزیدند ... 
ــی از مردان عالقمند به زندگی مجردی و یا با  بعض
ــد. تعداد فزاینده ای از  ــک زن و یا مرد دیگر بودن ی
ــرد و یا بدون ازدواج را  زنان جوان، زندگی بدون م
ــته، در دهه هشتاد،  ــبت به گذش انتخاب کردند. نس
ــتری در مراحل سنی مختلف، بدون زن  مردان بیش
ــاکاک ، ۱۳۸۱ : ۱۵۷) . طبق  زندگی می  کنند.» ( ب
ــه ۸|۵ می لیون زن مجرد  آمار دیگری، «در فرانس
ــون مرد مجرد زندگی می  کنند . پدیده  و ۸|۶ می لی
مجرد  های شهری، نخست در ایاالت متحده نمودار 
ــد. امروزه ، ۲۳|۰ درصد از آمریکاییان ۳۰ تا ۳۴  ش
ــاله تنها زندگی می  کنند، در حالی که این می زان  س
در سال ۱۳۷۰ ، ۴|۹ |۰ بوده است . در انگلستان 
ــال مجرد هستند. (  ۶۵|۰ درصد از زنان زیر ۲۹ س
ــاس یکی از  بهنام ، ۱۳۸۳ : ۱۰۰ ). همچنین بر اس
بررسی های مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی، 
به نام فرانسویان در سال ۲۰۰۰ ، تعداد افراد مجرد، 
ــال  ــش می  یابد . از هم اکنون تا س ــی وقفه افزای ب
ــنین ، دو برابر و نیم  ۲۰۰۰ ، افراد تنها ، در تمام س
ــا افزایش خواهد یافت . به  ــش از تعداد خانواده ه بی
این ترتیب گروهی از افراد کامالً متمایز ، با عادت ها 
، شیوه های زندگی و شیوه های مصرفی خاص خود 

گسترش می  یابند. ( بهنام ، ۱۳۸۳ : ۱۰۰ ) 
ــاالت متحده «در  ــق یک آمار دیگر در ای   طب
ــا ۵ درصد دختران  ــصت(۱۹۶۰ ) تنها ۶ ی ــه ش ده
دبیرستانی و دانشگاهی خیال ازدواج کردن نداشتند. 
ــید  ــال ۱۹۸۵ به رقم ۱۰ درصد رس ــن رقم در س ای
ــال تقویت  ــرد ماندن در ح ــروزه ذهنیت مج ... ام
ــن موقعیت را به عنوان  ــوده و برخی از دختران ای ب
ــار و ارقام حاکی از این  ــک انتخاب می  پذیرند . آم ی
ــت که ۲۰/۹ درصد دختران سفید پوست ، ۳۰/۴  اس
درصد دختران آفریقایی تبار و ۶۹ / ۲۶ درصد زنان 
ــپانیولی تبار هیچ گاه ازدواج نکرده اند. این ارقام  اس
ــته سیر صعودی دارد. این گروه یا  در قیاس با گذش
ــر را به تاخیر  ــا این که این ام ــد و ی ازدواج نمی کنن
ــخاص برای انتخاب خویش دو  می اندازند. این اش
ــمارند ، یکی آزادی عمل و استقالل  دلیل بر می  ش
ــندگی.» ( هاید ، ۱۳۷۷ :  ــری حس خود بس و دیگ

 ( ۱۴۲
ــتفن مور در کتاب «دیباچه ای بر  همچنین اس
جامعه شناسی» خود این پرسش را مطرح می  سازد 
ــپس  ــت ؟"  وی س ــه "آیا خانواده رو به پایان اس ک
ــال   های  ــن آماری می  پردازد: «بین س ــه ارائه چنی ب
ــتان و ویلز  ــزان طالق در انگلس ۱۶۵۰ و ۱۸۰۰ می
۵/۱ درصد در سال بود. در ۱۹۹۰ این رقم به بیش 

آن طـور کـه آمارهـا به 
مى  دهند،  نشان  روشنى 
روز بـه روز بـر بى میلى 
زنان و مردان به تشکیل 
بـه  تمایـل  و  خانـواده 
خواسته  خود  تجرد  هاى 
افزوده مى  شود که یکى 
از عوامـل اصلـى آن، از 
بین رفتـن زنانگى زنان 
و مردانگـى مردان – به 
جنسـیتى  هویت  عنوان 
در  البتـه   و   - اسـت 
دسـترس بودن بیش از 
حد زنان که دیگر هیمنه 
اسـاطیرى  شـکوه  و 
گذشـته را ندارنـد، بـر 
به  بى میــلـى مــردان 

ازدواج افزوده است. 
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ــید و از هر دو ازدواج در  ــال رس از ۱۵۰ هزار در س
ــالق میانجامید (۵۰ درصد). به  ــا، یکی به ط بریتانی
ــویی دچار بحران شده و خانواده  نظر می  رسد زناش
ــت  ــیم در حال افول اس ــور که ما می  شناس ، آن ط
ــر اروپا در ۲۰ سال  ــویی در سراس ...  می زان زناش
اخیر سیر نزولی داشته است. در سال ۱۹۶۱ ، تعداد 
۳۴۰ هزار ازدواج اول در بریتانیا صورت گرفت، حال 
ــه این رقم در ۱۹۹۱ به ۲۲۲ هزار کاهش یافت  آنک
ــن ۵۰ سالگی  ... در ۱۹۷۱ فقط ۴ درصد زنان تا س
ــد و امروزه این رقم به ۱۷  هنوز ازدواج نکرده بودن
درصد رسیده است . تمام این ارقام حاکی از آنند که 
ــانی هم که به  مردم کمتری ازدواج می  کنند و کس
ازدواج تن می  دهند، در سنین باالتر این کار را انجام 

می  دهند.» ( مور ، ۱۳۷۶ : ۶۲ ) 
ــنی نشان می  دهند،  آن طور که آمارها به روش
ــکیل  ــه روز بر بی میلی زنان و مردان به تش روز ب
ــته افزوده  خانواده و تمایل به تجرد  های خود خواس
ــود که یکی از عوامل اصلی آن، از بین رفتن  می  ش
ــی زنان و مردانگی مردان – به عنوان هویت  زنانگ
ــیتی است - و البته  در دسترس بودن بیش از  جنس
حد زنان که دیگر هیمنه و شکوه اساطیری گذشته 
را ندارند، بر بی میلی مردان به ازدواج افزوده است. 
(در جوامع شرقی و نیز ایران، زنان دارای وجهه ای 
اهورایی و دور از دسترس بودند که برای وصالشان 
ــیاری را به جان  ــا و مالمت های بس ــد ماللت ه بای
ــته  خرید.) البته مردان نیز برای زنان، همانند گذش
جذابیت ندارند و این امری متقابل است که موجب 
ــده است. کمرنگ  بیزاری هر دوجنس از ازدواج ش
ــخصیت مردان مدرن عوارض  ــدن ش و ضعیف ش
دیگری هم دارد که یکی از آنها میل آنها به ازدواج 
ــت که از آنها سن و سال بیشتری دارند  با زنانی اس
و می  توانند نقش مادر و حامی این مرد  های ضعیف 

و سست شخصیت را بازی نمایند.
ــترش پدیده تجرد، جامعه را با چالش ها و  گس
ــوارض متعددی روبه رو خواهد کرد که باید برای  ع
ــال، «مردان جوان و  ــید. برای مث آن تدبیری اندیش
ــه در سراسر جهان علت نگرانی  غیر متاهل همیش
ــان و  اجتماعی بوده اند . آنان تهدیدی برای خودش
جامعه هستند. مردان غیر متاهل جوان به خشونت، 
ــتری تمایل دارند؛  ــد و باری بیش ــاش و بی بن پرخ
همچنین بیشتر از بیماری، سانحه یا حوادث نابهنگام 
ــر گروهی، اکثریت منحرفان ،  می  میرند. آنان در ه
ــادان مواد  ــکاران ، قاتالن ، معت ــکاران ، جنایت تبه
ــرار و خالفکاران را تشکیل  ــرکردگان اش مخدر، س

می  دهند. سناتور موی نیهان درباره جامعه ای پر از 
ــدار می  دهد: " کافی است آنان را  جوانان مجرد هش
ــید تا بی درنگ به هرج و  ــته باش در جامعه ای داش
مرج برسید. " » ( پوپنو ، ۱۳۸۹ : ۵۵ ) البته دختران 
ــران مجرد بر  ــرد نیز اثرات منفی کمتری از پس مج
سالمت جامعه ندارند، زیرا وجود آنها در هر محیطی 
ــبب برانگیختن تفکرات تصاحب جویانه مردان،  س
ــود . افزایش چشمگیر  اعم از مجرد و متاهل، می  ش
ــتخدام دختران مجرد در ادارات و نهاد ها و امتیاز  اس
ــتخدام و دیگر مسایل   و برتری دادن به آنها  در اس

بر پسران، یکی از شواهد این امر است . 
ــوه که اکثر  ــمار زنان بی ــن افزایش ش همچنی
ــده اند،  ــان جدا ش آنان به دلیل طالق از همسرانش
ــت که امنیت اخالقی و  ــایلی  اس یکی دیگر از مس
روانی جامعه را تهدید می  کند. طبق آخرین آمار که 
ــد، در ایران تعداد ۶  ــور درج ش در روزنامه های کش
میلیون زن بیوه وجود دارد، در حالی که تعداد مردان 
بیوه تنها ۱ میلیون است. گرچه طبق آمار، تقربیًا در 
همه جا «تعداد زنان بیوه در قیاس با مردان بیشتر و 
ــه برابر است. » ( هاید ، ۱۳۷۷ : ۱۴۹ ) اما  تقریبًا س
این آمار در کشور ما تقریبًا دو برابر میانگین جهانی 
ــمار از  ــت. با کمی تامل و تدبر در وجود این ش اس
ــوه در جامعه می  توان تا حدودی به حکمت  زنان بی
ــه این قانون  ــدد زوجات پی برد ک ــع قانون تع وض
ــیب های روحی و  ــا چه حد می  تواند از آس مترقی ت
اجتماعی خیل زیادی از زنان بکاهد. «شواهد حاکی 
ــروزی، بیوگان به  ــت که در آمریکای ام از این اس
راحتی به نیاز  های خویش دست نمی یابند مگر آنکه 
ــب  ابراز وجود کرده و حقوق خویش را قاطعانه کس
ــفانه به  کنند.» (هاید ، ۱۳۷۷ : ۱۵۰ ) اگر چه متاس
دلیل اشاعه تفکرات فمنیستی در جامعه و گسترش 
ــی، میل زنان بیوه به زندگی بدون  تنوع طلبی جنس
ــوهر افزایش یافته است. بنا به گفته خانم پاسنو،  ش
ــم بر آزادی جنسی،  «به جهت تأکید جنبش فمنیس
ــتند  مادران مجرد اکنون یک عارضه فرهنگی هس
ــتند که تحت پوشش  و فقط محدود به آنهایی نیس
ــت بهای  تأمین اجتماعی اند. فرهنگ ما مجبور اس
باالیی برای آنان بپردازد! ۷۲ درصد قاتالن میانسال 
بدون وجود پدر بزرگ شده اند. بچه های بدون پدر، 
ــتر، ممکن است از دبیرستان  با احتمال دو برابر بیش
ــت که  از  ــوند و ۷۰ درصد محتمل تر اس ــراج ش اخ
ــاید تراژیک ترین این آمارها  تحصیل باز مانند و ش
این باشد که ۳ مورد از ۴ خود کشی در خانه ای رخ 
ــت.» ( پاسنو ،  می  دهد که یکی از والدین غایب اس

دختران مجرد نیز اثرات 
منفى کمترى از پسـران 
مجرد بر سالمت جامعه 
ندارند، زیـرا وجود آنها 
در هـر محیطـى سـبب 
تفکرات  بــرانگیختـن 
مردان،  تصاحب جویانه 
اعـم از مجـرد و متاهل، 
افـــزایـش  مى  شـود. 
چشـــمگیر اسـتخدام 
مجـــرد در  دختــران 
ادارات و نهاد ها و امتیاز 
و برتـرى دادن بـه آنها  
دیگـر  و  اسـتخدام  در 
مسایل  بر پسران، یکى 
از شواهد این امر است. 

مدرنیتـه عالوه بر بالیى 
کـه بر سـر بسـیارى از 
امـور زندگى انسـان به 
شـرقى  انسـان  ویـژه 
آورد؛ و نیـز آن بالیى که 
بر سـر زبان هاى محلى 
و بومـى درآورد ( برخى 
آمار نشـان مى  دهند در 
حدود 2000 زبان نابود 
شـده اسـت) و با توجه 
اینترنت،  بـه گسـترش 
ماهواره و از همه مهمتر 
پروژه غربى سـازى که 
اسـم فریبنـده جهانـى 
سـازى را بـر پیشـانى 
اسـت،  گذاشـته  اش 
کمر بـه نابـودى هویت 
مرد بودگى مردان و زن 
بودگـى زنـان یـا همان 
تشـخص جنـــسـیتى 
کـه اسـاس تشـکیل و 
است  خانواده  اسـتمرار 

بسته است.
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هربـرت  کـه  همچنـان 
بـود،  مدعـى  مارکـوزه 
مدرنیته و نظام سرمایه  
سـاالرى  انسـان را به 
موجـودى تک سـاحتى 
بـدل کرده، بایـد اذعان 
کـرد، عـالوه بـر ایـن، 
انسان  ساالرى  سرمایه 
تـک  موجـودى  بـه  را 
جنسـیتى نیز بدل کرده 
اسـت؛ موجـودى که نه 
مرد است که در او بتوان 
شـجاعت و سـخاوت و 
را  جوانمـردى  و  عـزت 
جسـت و نـه زن اسـت 
که نجیب باشد و باوقار 
و عاطفى و بـا ناز و دور 
از دسـترس و در عیـن 
حال هم مرد است و هم 
زن؛ موجودى که معلوم 

نیست چیست؟

 ( ۱۰۵ : ۱۳۸۴
گسترش ارتباط میان زن و مرد و اختالط بیش 
از حد آنها  که البته بخشی از آن به دلیل اقتضائآت 
ــدن  ــت ش ــی هم به دلیل سس تکنولوژیک  و بخش
ــت، موجب تشبه و همگونگی  اخالق دینی بوده اس
بیش از حد زنان و مردان به یکدیگر و از بین رفتن 

تفاوت های جنسیتی میان آنان شد .
 زنان و مردان مدرن چنان در دسترس هم قرار 
گرفتند که دیگر آن  هاله و فره ای  را که در دوران 
سنت بر گرد سرشان بود، از دست داده اند و در واقع 
ــدند و دیده شدند که  آنان در مدرنیته آنقدر تکرار ش
دیگر دیده نمی شوند و همین امر در گسترش تمایل 
ــکیل  ــه تجرد و نیز بی میلی مردان و زنان به تش ب
ــایل جنسی ، تأثیر بسزایی داشته  خانواده ، و نه مس

است.

سخن پایانى  
ــت که  ــا در این مقاله این اس ــخن اصلی م س
ــر بسیاری از امور  مدرنیته عالوه بر بالیی که بر س
ــان به ویژه انسان شرقی آورد؛ و نیز آن  زندگی انس
ــر زبان های محلی و بومی درآورد (  بالیی که بر س
برخی آمار نشان می  دهند در حدود ۲۰۰۰ زبان نابود 
ــده است) و با توجه به گسترش اینترنت، ماهواره  ش
و از همه مهمتر پروژه غربی سازی که اسم فریبنده 
ــازی را بر پیشانی اش گذاشته است، کمر  جهانی س
ــردان و زن بودگی  ــودی هویت مردبودگی م به ناب
ــخص جنسیتی که اساس تشکیل  زنان یا همان تش

و استمرار خانواده بسته است.
ــرت مارکوزه مدعی  ــع همچنان که هرب در واق
ــان را به  ــرمایه داری  انس ــود، مدرنیته و نظام س ب
ــاحتی بدل کرده، باید اذعان کرد،  موجودی تک س
ــرمایه داری انسان را به موجودی  عالوه بر این، س
ــیتی نیز بدل کرده است؛ موجودی که نه  تک جنس
ــخاوت و  ــجاعت و س ــت که در او بتوان ش مرد اس
عزت و جوانمردی را جست و نه زن است که نجیب 
ــد و باوقار و عاطفی و با ناز و دور از دسترس و  باش
ــت و هم زن؛ موجودی که  در عین حال هم مرد اس
معلوم نیست چیست؟ ملغمه ای از صفات رذیله هر 
ــنه آنها، انسانی  دو جنس و البته برخی صفات حس
که دچار نفاق جنسیتی شده است و چون مارماهی، 

نه این است و نه آن.
ــان با این مسیری که به بهانه  به هر روی، انس
ــت، در  ــادی در پیش گرفته اس ــی و تکامل م ترق
ــیاه گام برمی  دارد  ــی پر ابهام و کوره راهی س بیابان
ــی جز خدا نمی داند چه سرنوشتی در انتظار او  و کس

و ابنای اوست.

منابع و مآخذ:
ــرت (۱۳۸۱ ) مصرف؛ ترجمه  ــاکاک ، راب ۱- ب

خسرو صبری؛ تهران : نشر و پژوهش شیرازه 
ــید (۱۳۸۳ ) تحوالت خانواده  ۲- بهنام، جمش
ــای فرهنگی گوناگون.  ــی خانواده در حوزه ه : پویای
ترجمه محمد جعفر پوینده؛ تهران : انتشارات ماهی

ــنو ، دایانو (۱۳۸۶ ) فمنیسم راه یا بی  ۳- پاس
ــت خدا برای آزادی زنان؛  ــف دوباره خواس راه : کش
ترجمه محمد رضا مجیدی؛ تهران دفتر نشر معارف

ــی در نبود  ــد (۱۳۸۹ ) دنیای ــو ، دیوی ۴- پوپن
ــی؛ دوماهنامه علمی ،  ــه مریم رفیع مردان . ترجم
ــماره سی و پنج  فرهنگی و اجتماعی زنان حورا؛  ش

مرداد ۱۳۸۹
ــن؛ ( ۱۳۷۵ )  ــین ابوالحس ــی، حس ۵- تنهای
ــارات  ــی ۲ ؛ تهران : انتش نظریه های جامعه شناس

دانشگاه پیام نور
ــتوده ، هدایت اهللا و ایرج کمالی ( ۱۳۸۳  ۶- س
ــر دیدگاه های کارکرد  ــی با تاکید ب )؛ جامعه شناس
ــن؛. تهران :  ــاد و کنش متقابل نمادی ــی ، تض گرای

انتشارات ندای آریانا 
ــر(۱۳۷۱) نظریه های  ــی اکب ــی ، عل ۷- سیاس
شخصیت یا مکاتب روان شناسی؛ تهران : انتشارات 

دانشگاه تهران 
ــن (۱۳۸۱ ) جنس اول؛ ترجمه  ــر ، هل ۸- فیش

نغمه صفاریان پور؛ تهران : انتشارات زریاب 
۹- قنادان، منصور و ناهید مطیع و هدایت اهللا 
ــتوده (۱۳۸۰ )؛ جامعه شناسی : مفاهیم کلیدی؛  س

تهران : انتشارات آوای نور
ــی،  ــز ، آنتونی (۱۳۸۳) جامعه شناس ۱۰- گیدن

ترجمه منوچهر صبوری؛ تهران : نشر نی 
۱۱- مور ، استفن (۱۳۷۶ ) دیباچه ای بر جامعه 
شناسی؛ ترجمه مرتضی ثاقب فر؛ تهران : انتشارات 

ققنوس 
ــای نوین  ــرمن (۱۳۸۱) دیدگاه   ه ۱۲- وود ، ش
ــا؛ تهران :  ــه مصطفی ازکی ــی؛ ترجم جامعه شناس

انتشارات کیهان 
ــی زنان،  ۱۳- هاید ، ژانت ( ۱۳۷۷ ) روانشناس

ترجمه بهزاد رحمتی؛ تهران: انتشارات الدن
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ــت که جز  ــدرا و مکتب حکمت متعالیه او در مورد توحید و وحدت وجود این اس ــه مالص نظری
ــر چیزی که غیر از او در نظر آید تنها  ــچ چیز دیگری کمترین بهره ای از وجود ندارد، و ه ــدا هی خ
ــد  ــته باش ــت، چرا که اگر غیر از خدا چیزی کمترین بهره ای از وجود داش ــعه و تجلی ذات اوس اش
وجود نامتناهی خدا را محدود می  کند. وی از این معنا با عبارات مختلف مانند وحدت وجود، وحدت 
موجود، وحدت شخصی، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، تشکیک وجود، عین الربط 
بودن ماهیات نسبت به وجود خدا، وهم و خیال و سراب بودن ما سوی اهللا و... یاد می  کند، و تمامی 
ــی بین آنها تهافت و  ــروح و واضح بیان می  کند که مبادا کس ــات را به گونه ای مش ــن اصطالح ای
تناقض و ناهماهنگی ببیند یا خیال کند که وی بر خالف عرفا موجودی هم غیر از خدا قبول دارد، 
ــان ابن  بلکه بارها تصریح می  کند که مذهب او دقیقا همان مذهب عرفا و متصوفه و در صدر ایش
عربی است که وجود را منحصر به خدا دانسته و دیگر چیزها را صرفا تجلی و ظهور و اشعه و نمود 

ذات خدا می  دانند. در عبارات صریح و گویای وی تأمل کنید که می  گوید:
ــت و شریکی در موجودیت  ــخصی اس ــت که واحد ش "موجود و وجود"، منحصر در حقیقتی اس
حقیقی ندارد و در خارج، فرد دومی برای آن در کار نیست، و در سرای هستی غیر از او احدی وجود 
ــد تنها و تنها از  ــام چیزهایی که در عالم وجود به نظر می   آید که غیر واجب معبود باش ــدارد، و تم ن
ظهورات ذات و تجلّیات صفات اوست که در حقیقت عین ذات او می   باشد. بنابر این هر چیزی که 
ما ادراک می   کنیم همان وجود حق است که در اعیان ممکنات می   باشد... پس "عالم"، خیال است و 
وجود واقعی ندارد. و این بیان آن چیزی است که عارفان حقیقی و اولیای محقق به آن معتقدند. ۱
ــد... و همانا آنچه در تمام مظاهر و  ــت که عین حق می  باش همانا "وجود "، حقیقت واحدی اس
ــود، جز حقیقت وجود، بلکه غیر از وجود حق  ــؤون و تعینات دیده می  ش ماهیات، و آنچه در همه ش
ــت... و ممکنات، أزال و ابدا ذاتشان باطل و ماهیتشان هالک است، و آنچه پیوسته  چیز دیگری نیس
ــت همان ذات حق است... بنابراین حقیقت آنچه اهل کشف و شهود بر آن اتّفاق  و دائما موجود اس
ــود که مى گویند ماهیات امکانی اموری عدمی و غیرموجودند ... به این معنی که  دارند ظاهر مى ش
آن ها اصال موجود نیستند نه در حد نفس خود و به حسب ذاتشان، و نه به حسب واقع... کما اینکه 

به زبان شعر گفته شده است:
ــت ــاری اس  وجود اندر کمال خویش س

ــت  ــاری اس ــور اعتبـــ ــا امــ تعینـــه
ــنی بر این مطلب است که:  ــکارى، بلکه تصریحات روش ــارات آش ... و در کلمات محقّقین  اش
ــت... و کتب عرفا  ــتند... بنابراین هیچ موجودی جز خدا در کار نیس ممکنات ازال و ابدا عدمی هس
ــیخ عربی و شاگردش صدرالدین قونوی پر از تحقیق درباره عدمی بودن ممکنات است، و  مانند ش

بنای اعتقادات و مذاهب ایشان بر مشاهده و عیان است. ۲
ــت که واقعیت تنها همان است و بقیه همه  ــه و اصل واحدی اس همانا جمیع موجودات را ریش
ــت و غیر او اسما و اوصاف او مى باشند، اصل او است و ما سوای او  ــؤون آنند، تنها او حقیقت اس ش
ــت و بعد از آن همه جهات و حیثیات اویند...پس اینکه  ــؤون اویند، موجود تنها اوس صورت ها و ش
ــت ، به اقتضای  ــه بزرگ گفتیم که در صحنه وجود علّت و معلولی هس ما در ابتدای امر بنابر اندیش
سلوک عرفانی در پایان به آنجا کشانده شد که: از آن دو، تنها علّت، امرِ حقیقی است و معلول جهتی 
ــت به دگرگون شدن و  ــده اس ــد، و علّیت و تأثیرِ آن چیزی که علّت نامیده ش از جهات آن مى باش
جهات مختلف پیدا کردن خود او بازگشت، نه به این که معلول چیزی غیر از آن و جدا از آن باشد. ۳
ــؤون و فنون و حیثیات و دگرگونى ها و  ــت و چیز  های دیگر جز ش پس حقیقت چیز واحدی اس
ــتند. همه موجودات یا وهم و خیالند، و یا  ــایه   های پرتو و نمود  های ذات او نیس ــعاع   های نور و س ش

صورت   های آیینه ای و یا سایه ها مى باشند. ۴

نظریه مالصدرا و مکتب 
در  او  متعالیـه  حکمـت 
مــورد توحید و وحدت 
وجود این اسـت که جز 
خـدا هیچ چیـز دیگرى 
بهـــره اى از  کمتریـن 
وجود ندارد، و هر چیزى 
کـه غیر از او در نظر آید 
تنها اشعه و تجلى ذات 
اوسـت، چرا که اگر غیر 
از خـدا چیـزى کمترین 
بهره اى از وجود داشـته 
باشـد وجـود نامتناهـى 

خدا را محدود مى  کند.
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ــت... هر موجودی که در ذات  ــت پس هیچ ثانی برای او نیس همانا وجود او اصل وجود ها اس
ــد به نفس وحدت خود، عین همه چیزها است و هیچ  یک  ــته باش خود قید و بند و محدودیت نداش
ــند... همانا ذات  ــتند مگر چیزهایی که از باب نقص ها و عدم ها باش از موجودات خارج از ذات او نیس

بسیط بدون قید، از حیث وجود و تمامیت، نفس همه موجودات است. ۵

اشکال ناوارد به مالصدرا
برخی از بزرگان کنونی پیرو مالصدرا به مالصدرا اشکالی نموده می  گویند:

"در عرفان، جهان نسبت به واجب تعالی نه وجود رابطی دارد مانند عرض و نه وجود رابط دارد 
مانند حرف و اصرار صدر المتألّهین (قدس  سره) سودی ندارد، زیرا بر اساس وحدت شخصی وجود 
ــت که مستقل می  باشد و هرگز مصداق  ــت همانا واجب اس تنها مصداقی که برای مفهوم وجود اس
دیگری برای او نیست؛ خواه نفسی، خواه رابطی و خواه رابط، زیرا تشکیک به ظهور در مظاهرِ وجود 

بازمی گردد نه به خود وجود."۶
ــاس عرفان بر وحدت شخصی وجود و کثرت زدایی از حریم آن است؛ خواه به نحو تباین و  "اس
خواه به طور تشکیک و خواه به سبک وحدت وجود و کثرت موجود... لذا همان نقدی که بر کثرت 
ــت، بر کثرت تشکیکی نیز وارد خواهد بود، زیرا در تشکیک وجود کثرت آن حقیقی  تباینی وارد اس
ــت؛ لیکن در وحدت شخصی وجود، هیچ گونه کثرتی به  ــت، همان طور که وحدت آن واقعی اس اس
ــط است؛  ــود، ناظر به تعینات فیض منبس حریم اَمنِ وجود راه ندارد و هرگونه کثرتی که تصحیح ش
ــهمی از «بود» ندارند، چون همه آنها «نمود»  یعنی مظاهر واجب متعددند؛ ولی هیچ یک از آنها س
 هستند... عرفا که بر تشکیک نقدی دارند، نه برای آن است که به عمق آن پی نبرده اند، بلکه مصب
ــت؛ یعنی  ــتی محض بیرون اس ــت یافتند که از حریم وجود خارج و از دریای زالل هس آن را درس

تشکیک در نمود است نه بود."۷
ــت، بلکه از  ــراق در میان نیس ــاء و اش "در عرفان...  نه تنها بحث از امکان ماهوی حکمت مش
امکان فقری حکمت متعالی هم سخنی به میان نمی آید، چون امکان فقری عین وجود رابط است 
ــتقل صرف، دارای امکان  ــهمی از وجود ندارد حتی به نحو ربط محض به مس و چیزی که هیچ س
فقری فلسفی نیست، بلکه امکان فقری عرفان به معنای نمود محض و آیت صرف است که هیچ 
ــؤال درباره صادر دوم و سوم و... نخواهد  ی از بود و وجود ندارد... چنان که مجالی برای طرح س حظّ

بود... و هیچ چیزی ثانی خداوند نیست."۸
"بنابراین اگر عارف واصل در پرتو نور خدا آن حالت سابق و نیز حالت الحق را که نمودار معدوم 
بودن همه اشیا و مصون از زمان و زمین است، مشاهده کند، به خوبی وحدت شخصی وجود را که 
منحصر به خداست می  یابد... وحدت شخصی وجود که در عرفان مطرح است به مراتب عمیق تر از 
ــکیکی آن است که در حکمت متعالیه طرح می  شود از این رو صدر المتألّهین در اسفار با  وحدت تش
ــخصی وجود است که می  گوید: با این ابتکار فلسفه اکمال و اتمام یافت...  نیل به بلندای وحدت ش
که مایه کمال دین و تمام نعمت است، آن گاه کالم بعضی از عرفا را که همان بزرگ عارف معروف، 

جناب ابن عربی است در فص یوسفی نقل می  کند..."۹
ــهود عارفان واصل  ــر کتاب حاضر آمده و نیز مش ــان عقلی که در پایان تحری ــای بره "مقتض
ــد، همانا اطالق ذاتی آن وجود واحد است که نامتناهی خواهد بود و هرگز وجود دیگری در  می  باش
قبال وجود نامحدود فرض ندارد، گرچه عین ربط به واجب باشد، چون اگر چیزی سهمی از هستی 
ــد و هیچ گونه تجوزی (در اسناد یا کلمه) در بین  ــناد وجود به او اسناد الی ما هو له باش ــته و اس داش
ــد الزم آن، تناهی هستی مطلق است، زیرا نامتناهی هرگز اجازه تحقق غیر خود را نمی دهد...  نباش
 ،ــد الزم می  آید که خداوند ــد هر چند وجودش عین ربط باش اگر چیزی در قبال خداوند موجود باش
ــت، پس مقدم و ملزوم هم مانند آن باطل  ــد؛ لیکن این تالی و الزم باطل اس ــتی محدود باش هس

بـزرگان  از  بـــرخـى 
کنونى پیـرو مالصدرا به 
مالصدرا اشـکال نموده 

مى  گویند:
جــهـان  عرفـان،  "در 
نسـبت به واجب تعالى 
نـه وجـود رابطـى دارد 
مانند عـرض و نه وجود 
رابـط دارد مانند حرف و 
اصـرار صـدر المتألّهین 
(قـدس  سـره) سـودى 
نـدارد، زیرا بر اسـاس 
وحـدت شـخصى وجود 
تنها مصداقـى که براى 
مفهوم وجود است همانا 
واجب اسـت که مستقل 
مى  باشد و هرگز مصداق 
دیگرى براى او نیسـت؛ 
خـواه  نفسـى،  خـواه 
رابطى و خواه رابط، زیرا 
تشـکیک بـه ظهـور در 
مظاهِر وجود بازمى گردد 

نه به خود وجود."
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خواهد بود و بیان تالزم بین مقدم و تالی همان است که نامتناهی مقابل ندارد و غیرمحدود جایی 
برای غیر خود نمی گذارد، هر چند آن غیر عین ربط به او باشد."۱۰

شواهد بیشتر از سخنان مال صدرا
ــن  در حالی که با توجه به نصوص کلمات مال صدرا که نمونه ای از آنها را آوردیم کامال روش
است که وی اصال از این مطلب غافل نبوده، و هرگز موجودی غیر از خدا قبول ندارد. برای اینکه 
ــتر روشن شود که اشکال فوق به مال صدرا وارد نیست خوب است که این عبارات صریح وی  بیش

را هم ببینید:
واجب جل ذکره محدود نیست ... و وجود او را نهایتی نباشد ... پس نه آسمانی از او خالی است 

و نه زمینی و نه خشکى ای و نه دریایی و نه بلندى ای و نه پستى اى. ۱۱
ب با عدم هیچ یک از اشیا و موجودات نیست. ۱۲ همانا وجود خداوند تعالی آمیخته و مترکّ

نزد اهل حقیقت و حکمت واالمقامِ الهى، همه موجودات اعم از عقل و نفس و صورت نوعیه، 
همه و همه از طبقات پرتو نور حقیقى، و آشکار شدن وجود قیومی خداوندند. ۱۳

واجب الوجود همه چیزهاست؛ هیچ چیز از او بیرون نیست. ۱۴
همانا خداوند منزه، همان خلق دارای همانند است! ۱۵

او  ــور  ن از  ــوی  پرت ــیاء  اش ــت  ه س
ــت او ــر و خواهی دوس ــمن گی خواه دش
ــوق مست  ــیاء جملگی از ش ــت اش هس
ــت ــر خواهی بت پرس ــن گی ــواه مؤم خ
ــان  بت ــوی  س ــذری  بگ ــر  گ ــا  صب  ای 
ـــالمـی می  رسـان۱۶ یک به یک از مـا س
ــت ــت هس ــی را کاوس ــتایم خالق می س
ــت ــت هس ــتند و اوس ــن دگرها نیس  ای
ــوا گ ــش  ذات ــود  ب او  ــود  وج ــر   ب
ــوا ــا س م ــش  ز ذات ــی  دان  م ــه ای  لمع
ــردون ذره ای ــت گـ ــش هـفـ از کمـالـ
ــا قطـــره ای۱۷ ــش هـفـت دری از نـوالـ

ــوال، أدى بنا أخیرا من جهة  ــل من أن فی الوجود علة و معل ــب النظر الجلی ــا وضعناه أوال بحس فم
ــمى بالعلة هو االصل، و المعلول شأن من شئونه، و  ــلوک العلمی و النسک العقلی، إلى أن المس الس
طور من أطواره. و رجعت العلیة و االفاضة إلى تطور المبدإ االول بأطواره و تجلیه بأنحاء ظهوراته.۱۸
ــت و حقیقت وجود با  ــی: بدانکه کنه ذات خداوند تعالی "حقیقت وجود نامتناهى"اس توحید عرش
هیچ عدمی نمى آمیزد، پس باید حتما وجود همه اشیا به آن بوده و آن هم وجود همه اشیا باشد زیرا 
اگر آن ذات، وجود یک شى ء یا چند شى ء بوده، و وجود شى ء یا اشیایی دیگر نباشد، الزم مى آید که 
حقیقت وجود نباشد، پس از آنجا که خدا محضِ حقیقت وجود صرف است که هیچ چیز کامل تر از 
او وجود ندارد، هیچ چیزی خارج از وجود او نخواهد بود مگر نقائص عدمى، پس او خود همه چیزها 
است و هیچ یک از موجودات از حیث موجود بودن از وجود او خارج نیست، بلکه تنها از این جهت 

از او خارج است که یا محدود است و یا اصال وجود ندارد. ۱۹
تعلیقه نهایة الحکمة هم عقیده صوفیه ـ یعنی انحصار وجود به خدا، و نفی وجود مخلوقات ـ را 
با اینکه آن را صریحا مردود، و سفسطه، و خالف ضرورت و عقل می  شمارد، قابل ارجاع به عقیده 

القواعد:   تمهیـد  تحریر 
در عرفـان نه تنها بحث 
از امکان ماهوى حکمت 
مشـاء و اشراق در میان 
نیسـت، بلکـه از امکان 
متعالى  فقـرى حکمـت 
هـم سـخنى بـه میـان 
نمى آیـد، چـون امـکان 
فقرى عین وجـود رابط 
اسـت و چیـزى که هیچ 
سـهمى از وجـود ندارد 
حتى به نحو ربِط محض 
به مستقل صرف، داراى 
امـکان فقـرى فلسـفى 
امـکان  بلکـه  نیسـت، 
فقرى عرفـان به معناى 
آیـت  و  محـض  نمـود 
صـرف اسـت کـه هیچ 
حّظـى از بـود و وجـود 
نـدارد...  و هیـچ چیزى 

ثانى خداوند نیست.
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مال صدرا و مکتب او می  داند!۲۰ 
دیگری از اتباع مالصدرا نیز تصریح می  کند:

ــت که بگوییم مالصدرا در اول  ــته ذکر اس ــخصی وجود معتقدند... و شایس "عرفا به وحدت ش
ــود، ولی در پایان کار و بعد از  ــکیکی آن معتقد ب ــود به وحدت نوعی وجود دارای مراتب تش کار خ
درخشش افکارش در مسائل و مباحث وجود، به وحدت شخصی وجود معتقد شد! و این همان نظر 

و عقیده عرفا است، و  این شیرازی در کتاب  های متعدد خود به این عقیده تصریح کرده است." ۲۱
نیز:

ــؤون آن و اسمی از اسمای آن است ؛ این  ــأنی از ش "پس معلول، جلوه ای از جلوات علت و ش
ــت علیت الهی به تجلی و تشأن است و همین جاست که نزاع بزرگ و  ــت که می  گوییم بازگش اس

مستمر، میان فالسفه و عرفا از میان بر می  خیزد."۲۲
بلکه این مطلب، اختصاصی به مذهب مال صدرا ندارد، و حتی در مورد ابن سینا هم الزم است 

دانسته شود که:
"ابن سینا  در بعضی از نوشته   های خود گفته است که خدا به ذات خودش برای تمام اشیا ظاهر 
و نمایان است... مستقیما ذاتش نمایان است... و تجلّی او غیر از حقیقت ذات او چیز دیگری نیست 
[زیرا تجلّی او همان ظهور و نمایان شدن اوست، و ظهور و نمایان شدن شیء جدا از خود آن چیز 
ــت وگرنه ظهور آن شیء نخواهد بود. حاشیه سبزواری ]... همان طور که فالسفه این مطلب را  نیس
به طور واضح بیان کرده اند، پس خود ذات خدا برای ایشان نمایان شده است و به همین دلیل است 

که فالسفه آن را صورت نامیده اند."۲۳
ــینا را از منصور حالج جدا نمی دانم. تاریخ فلسفه اسالمی، بسط سخن انا  "من عقالنیت ابن س
الحق حالج است. مالصدرا شارح منصور حالج است. اساس فلسفه اسالمی، بحث وجود و وحدت 
ــت. می  گوید: ما با تأمل در وجود به چیز دیگری برای  ــد. ابن سینا وحدت وجودی اس وجود می  باش
اثبات خدا نیاز نداریم. برهان صدیقین را برای اولین بار او مطرح کرده است. اصال ابن سینا رئیس 
ــراقیین است. سهروردی هم وحدت وجودی است. البته سهروردی به جای وجود از نور حرف  االش
می  زند. مالصدرا هم درست است که بیشتر روی وحدت تشکیکی تأکید می  کند؛ اما وقتی از لحاظ 
ــود. به همین دلیل، بنده تاریخ فلسفه  ــخصی وجود قائل می  ش ــه اوج می  گیرد، به وحدت ش اندیش

اسالمی را بسط سخن حالج می  دانم."۲۴

بطالن تقسیم وجود به مستقل و غیر مستقل در نظر فلسفه
گروهی دیگر از مدافعان مکتب مالصدرا در مقابل مخالفان وحدت وجود معتقدند که مالصدرا 
ــتقل و ماسوی اهللا را موجود بالغیر  منکر معنای خلقت و آفرینش نبوده بلکه خدا را دارای وجود مس
ــیایی غیر از خدا ولو این که با عنوان  ــته و اعتقاد به وجود اش می  داند. این دفاع نیز هیچ جایی نداش
ــود و تصریحات و مبانی  ــخصی وج ــود هیچ گونه هماهنگی با وحدت ش وجود بالغیر از آنها یاد ش
مالصدرا ندارد کما این که عبارات او را آوردیم و چنان که برخی مدافعان وی به این حقیقت کامال 

معترفند و می  گویند:
ــاله ای در وحدت وجود مرقوم فرموده اند (مجموعه آثار،  ــفه و عرفان رس "بعضی از اعاظم فلس
ار، رساله وحدت وجود)... در شرح قول محیی الدین که فرمود: «ال موجود إال  سید محمد کاظم عصّ
ــت و ممکنات ذاتًا معدوم اند و  ــت که خداوند موجود اصیل و قائم بالذات اس اهللا»: ... مقصود آن اس
د آن هاست. البته نفی عددی بودن وحدت واجب مطلب حق و روشنی  خداوند که واجب است موجِ
است... اما تفسیر حصر وجود در خدا به اینکه خداوند موجود بالذات است و دیگران موجود بالغیر و 

د آنها خداوند است هرگز با وحدت شخصی وجود هماهنگ نیست."۲۵ موجِ
"در قبال آن اطالق ذاتی و عدم تناهی، مجالی برای تصور صحیح هستی دیگر اعم از محدود 

تعلیقه نهایة الحکمة هم 
عقیـده صوفیـه ـ یعنى 
انحصـار وجود بـه خدا، 
و نفـى وجـود مخلوقات 
ـ را بـا اینکـه صریحـا 
و  سفسـطه،  و  مـردود، 
خـالف ضـرورت و عقل 
ارجاع  قابل  مى  شـمارد، 
بـه عقیـده مال صـدرا و 

مکتب او مى  داند!
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و نامحدود نخواهد بود."۲۶
"هیچ موجودی جز خداوند نیست و هرچه جز وجه او همواره معدوم است."۲۷

ــئله اشتراک معنوی وجود  ــت از طرح مس "عرفان که برای وجود بیش از یک مصداق قائل نیس
فارغ است، زیرا بحث اشتراک متفرع بر قبول چند مصداق است."۲۸

ــتی: خدا در همه جا حضور دارد؛ حضوری مطلق به گونه ای که  ــر هس "خدای حاضر در شراش
ــر هستی را او پر کرده است... آن معبودی که با همه اشیا و  ــت و شراش جایی از حضور او خالی نیس
ــت خدایی است که تمام حقیقت هستی، اوست؛ و با همه هست... در همه جا هست  ــخاص هس اش
ــره او را خواهید دید. او چون حق مطلق  ــت. به هر طرف روی گردانید چه ــی از او خالی نیس و جای
است و در ظاهر و باطن همه امور حاضر و ناظر است به هر سو که سفر شود جز او دیده نمی شود. 
ــمان صعود کند به او رجوع می  کند و اگر به زمین فرو رود بر او وارد می  شود: «لو  ــان اگر به آس انس
ــید او با شما خواهد بود. او بر اثر  ــفلی لهبط علی اهللا»۲۹،  و هر جا باش دلیتم بحبل الی االرض الس
ــت، بدون اینکه با آن ها آمیخته باشد و به قید هیچ یک از آن ها  ــیا هس اطالقی که دارد در همه اش
ــد... در همه جا با اطالق خود حضور دارد و از همین رو  ــت، بدون اینکه از آن ها غایب باش مقید نیس
ــخصی البته خواهد گفت: «ما  ــی که به جانب او نظر کند او را در همه جا خواهد دید. چنین ش کس
رأیت شیئًا إال و رأیت اهللا قبله و معه و بعده»؛ هیچ شی ء مقیدی را ندیدم، جز آنکه حق را که منزه 

از همه قیود است قبل از آن مقید و با او و بعد از او یافتم."۳۰

توحید الهى یا وحدت شخصى وجود؟!
ــفه و عرفا اعم از مالصدرا و غیر او  ــیر فالس ــت که نظریات و تفاس در نهایت الزم به ذکر اس
مخالف با ضرورت حکم عقل و برهان و نصوص و ضروریات ادیان می  باشد زیرا تمامی ما سوی اهللا 
موجوداتی متجزی و حادث و مخلوق و دارای جزء و کل وزمان و مکان می  باشند و خداوند متعال 

دارای وجود متجزی و امتدادی و قابل اتصاف به تناهی و عدم تناهی نیست.
بر اساس عقیده مکتب برهان و وحی بر خالف اندیشه بشر ساخته پیشین، جهان هستى، غیر 
ــیا مخلوق و آفریده او می   باشند و او همه چیز را پس از نیستی  ــت. همه اش وجود خداوند متعال اس
ــت. مخلوقات، نه پدید آمده از ذات خداوندند و نه مرتبه ها،  ــیء) خلق نموده اس حقیقی (ال من ش
ــت که  ــکال و صورت   های وجود او بنابر این باطل ترین عقیده این اس جلوه ها، اجزاء، تعین ها، اش
ــی بگوید خداوند به صورت اشیا در آمده و جز او و تجلیات و صورت  های وجود او چیز دیگری  کس

در کار نیست! 
امام رضا علیه السالم فرمودند:

ویحک، کیف تجترئ أن تصف ربک بالتغیر من حال إلى حال وأنه یجری علیه ما یجری على 
المخلوقین؟!۳۱

ــارت مى ورزى که پروردگار خود را موصوف به تغیر از حالى به حال  واى بر تو، آیا چگونه جس
دیگر بدانى، و آنچه را که بر مخلوقات بار مى شود بر او بار کنى؟!

برخی از اشکاالت عقیده به یکی بودن خالق و مخلوق این است که:
ــال دارای زمان، مکان، حرکت،  ــاس عقیده وحدت وجود الزم می  آید که خداوند متع ۱) بر اس
سکون، انتقال، تغیر، دگرگونی، حدوث، زوال، جسمیت، صورت و شکل باشد، و چنین عقیده ای بر 

خالف براهین مسلم و نصوص قطعی، بلکه خالف ضرورت دین می  باشد.
۲) عقیده فوق مستلزم نفی خالقیت خداوند متعال، و نفی مخلوقیت و حدوث حقیقی عالم و بر 

خالف ضرورت عقل و وحی است.
۳) عقیده فوق مساوی با انکار وجود خدا، و منحصر نمودن وجود به عالم متغیر است.

۴) عقیده فوق مستلزم بطالن شریعت، عبث بودن ارسال رسل، نصب امام و بطالن معاد است.

مـن  دینــانـى:  دکتـر 
عقالنیـت ابـن سـینا را 
از منصـور حـالج جـدا 
نمى دانم. تاریخ فلسـفه 
اسـالمى، بسـط سخن 
انـا الحق حالج اسـت. 
مالصـدرا شـارح حالج 
فلسفه  اسـاس  اسـت. 
اسـالمى، بحث وجود و 
وحدت وجود مى  باشـد. 
ابن سینا وحدت وجودى 
اسـت. مى  گویـد: مـا با 
تأمـل در وجود بـه چیز 
اثبـات  بـراى  دیگـرى 
خدا نیـاز نداریم. برهان 
صدیقیـن را براى اولین 
کـرده  مطـرح  او  بـار 
ابن سـینا  اسـت. اصال 
االشــراقیین  رئیــس 
اسـت. سـهروردى هم 
وحـدت وجودى اسـت. 
بـه  سـهروردى  البتـه 
جاى وجـود از نور حرف 
مى  زنـد. مالصـدرا هـم 
درست اسـت که بیشتر 
روى وحـدت تشـکیکى 
تأکید مى  کنـد؛ اما وقتى 
اوج  اندیشـه  لحـاظ  از 
وحـدت  بـه  مى  گیـرد، 
قائـل  وجـود  شـخصى 
مى  شـود. بــه هـمیـن 
دلیل، بنده تاریخ فلسفه 
اسـالمى را بسط سخن 

حالج مى  دانم.
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ــودن خالق و خلق  ــار نظر در باره یکی ب ــب که در مقام فتوی و اظه ــزرگان مکت ــی ب ۵) تمام
برآمده اند، این عقیده را باطل دانسته اند.

ــد متعال را "نامتناهی"  ــت که برخی خداون ــاس نظریه وحدت وجود این توهم باطل اس ۶). اس
ــت. عرض هم از خواص  ــت تناهی و عدم تناهی از اعراض اس ــته اند در حالی که بدیهی اس پنداش
ــم می   باشد، و خداوند متعال نه جسم است و نه عرض و هرگز به نامتناهی بودن که از خواص  جس
اجسام است متصف نمی گردد. لذا کسی که خداوند را متناهی یا نامتناهی بداند، او را جسم دانسته، 
اگر چه خودش هم متوجه نباشد. خود فالسفه هم صریحا معترفند که متناهی یا نامتناهی بودن از 

خواص کمیت است. چنان که می   نویسند:
النهایة والالنهایة من االعراض الذاتیة التی تلحق الکم.۳۲

تناهی و عدم تناهی از اعراض ذاتی ای هستند که به کمیت و مقدار ملحق می   شوند.
الکم عرض... ویختص الکم بخواص... الخامسة النهایة والال نهایة.۳۳

ــواص، متناهی بودن و  ــواص و ویژگی هایی دارد که... پنجمین آن  خ ــت... و خ کم عرض اس
نامتناهی بودن است.

ــیای دارای اجزا، و امتداد، و حادث، و ممکن،  بنابر این "تناهی و عدم تناهی" از ویژگی   های اش
و مخلوق است، لذا به چیزی که اصال جزء و کل و امتداد وجود ندارد نه متناهی گفته می  شود و نه 
ــتند که از بودن یا نبودن  نامتناهی. به عبارت دیگر "تناهی و عدم تناهی" دو معنای نقیض هم نیس
ــیای متجزی و مخلوق  ــد، بلکه مانند "ملکه و عدم" تنها و تنها از صفات اش ــر دو محال الزم آی ه
ــیای دارای مقدار و اجزا و کوچک و بزرگ است ذاتًا  ــند، و خداوند تعالی که خالق تمامی اش می  باش
مباین با همه آن ها می  باشد. لذا خالق تعالی نه کوچک است و نه بزرگ، و نه متناهی و نه نامتناهی.
نیز بر خالف توهم برخی افراد، هیچ روایتی وارد نشده است که داللت بر نامتناهی بودن ذات 
ــته باشد، بلکه روایات بر این داللت دارد که خداوند متناهی نیست، و با توجه به توضیحی  خدا داش

که دادیم البته نامتناهی هم نخواهد بود. 
امیر المؤمنین علیه السالم می  فرمایند:

ــیما، وال بذی عظم تناهت به الغایات فعظمته  لیس بذی کبر امتدت به النهایات فکبرته تجس
تجسیدا، بل کبر شأنا وعظم سلطانا.۳۴

ــمی بزرگ  ــانده، و از او جس ــت که جوانب مختلف، او را به اطراف کش بزرگی او این گونه نیس
ــت که اطراف به او پایان یافته، و از او جسدی بزرگ ساخته  ــاخته باشند، و عظمت او چنان نیس س

باشند، بلکه او دارای بزرگی شأن و عظمت سلطنت است.
امام جواد علیه السالم می  فرمایند:

ــة والکثرة، وکل  ــد ال متجزیء وال متوهم بالقل ــد متجزیء، واهللا  واحد أح ــوی الواح إن ما س
متجزیء أو متوهم بالقلة والکثرة فهو مخلوق دال علی خالق له.۳۵

همانا جز خداوند یگانه همه چیز دارای اجزا است، و خداوند یکتا نه دارای اجزا، و نه قابل فرض 
ــوده، یا قابل تصور به پذیرش کمی و  ــد. هر چیزی که دارای اجزا ب ــرش کمی و زیادی می  باش پذی

زیادی باشد مخلوق است و داللت بر این می  کند که او را خالقی می  باشد
امام صادق علیه السالم می  فرمایند:

إن اّهللا  تبارک وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وکلّ ما وقع علیه اسم شیء ما خال اّهللا  عز 
وجل فهو مخلوق، واّهللا  خالق کلّ شیء، تبارک الذی لیس کمثله شیء.۳۶

ــی ء بر  ــند، و هر چیزی که نام ش  همانا خداوند تعالی جدا از خلقش، و خلقش جدا از او می  باش
آن توان نهاد مخلوق است مگر خداوند عز و جل. و خداوند آفریننده همه چیز است، بس واالست 

آنکه هیچ چیز مانند او نیست.

گروهى دیگر از مدافعان 
مکتب مالصدرا در مقابل 
وجود  وحـدت  مخالفان 
معتقدنـد کـه مالصـدرا 
منکـر معنـاى خلقـت و 
آفرینش نبوده بلکه خدا 
را داراى وجود مسـتقل 
و ماسـوى اهللا را موجود 
بالغیر مى  داند. این دفاع 
نیز هیچ جایى نداشته و 
اعتقاد به وجود اشـیایى 
غیـر از خدا ولـو این که 
بـا عنـوان وجـود بالغیر 
از آنهـا یـاد شـود هیچ 
بـا  هماهنگـى  گونـه 
وحـدت شـخصى وجود 
مبانـى  و  و تصریحـات 

مالصدرا ندارد.

182

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



پى نوشت ها:
۱ .األسفار، ۲۹۲/۲ ـ  ۲۹۴.

۲ . مالصدراى شیرازى: اسفار، ۳۳۹/۲ ـ ۳۴۲.

۳ . مالصدراى شیرازى: اسفار، ۳۰۰/۲ ـ ۳۰۱.
۴ . مالصدراى شیرازى: اسفار،۱/۴۷

۵ .مال صدرا، العرشیة، ۲۲۱.
۶ . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد، ۱ / ۷۲.
۷ . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد، ۱ / ۴۰.
۸  . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد ۱ / ۷۶.
۹  . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد ۱ / ۵۹.

۱۰  . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد ۱ / ۶۳.
۱۱ . مالصدرا: اسفار، ۲۷۱/۶ ـ ۲۷۲.

۱۲ . مالصدرا: عرشیه، ۲۲۳.
۱۳ . مالصدرا: اسفار، ۲۹۱/۲.
۱۴ .اسفار، مالصدرا، ۳۶۸/۲.

۱۵ .فصوص الحکم، ۳۰، ۷۸؛ وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، حسن زاده ، حسن، آذر ۱۳۶۲، ۷۶، به نقل از ابن عربی؛ اسفار،۸۸/۲.
۱۶ . رساله های  صدرا،۱۳۴۰ شمسی،  ۱۴۴/۲.

۱۷ . رساله های  صدرا،۱۳۴۰ شمسی،  ۱۳۱/۲ ـ ۱۳۲.
۱۸  . المشاعر، ۵۴.

۱۹ . مالصدرا: شرح اصول کافى، شرح حدیث اول از باب جوامع توحید.
۲۰ . ر.ک. مصباح یزدی، محمد تقی، تعلیقة النهایة، ۴۵

۲۱ . الحیدری، کمال، المحاضرات، ۱۶۸.
۲۲ . ر. ک. تجلی و ظهور، ۷۵.

ــائله: الخیر االول بذاته ظاهر متجلّ لجمیع الموجودات... بل ذاته بذاته متجل... ولیس تجلیه  ــیخ الرئیس فی بعض رس ۲۳. قال الش
ــیء. حاشیه سبزواری ]... کما أوضحه  ــیء لیس مباینًا عنه واال لم یکن ظهور ذاک الش اال حقیقة ذاته [الن تجلیه ظهوره وظهور الش

اإللهیون فذاته متجل لهم ولذلک سماه الفالسفة صورة. اسفار، ۴۱۹/۱. ر.ک: تجلی و ظهور، ۵۲.
۲۴ . عقل و تجربه دینی، منابع مقاله: مجله بازتاب اندیشه در مطبوعات، شماره   های ۵۵ و ۵۶، گفت و گو با غالمحسین ابراهیمی 

دینانی، فصلنامه اشراق، ش ۱، پائیز ۱۳۸۳.
۲۵  . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد ۱ / ۶۴.

۲۶  . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد ۳ / ۳۹۷.

۲۷  . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد ۳ / ۳۹۵.

۲۸  . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد ۳ / ۳۱۰.
۲۹  . بحار االنوار، ج۵۵، ص۱۰۷ ـ ۱۰۸؛ سنن ترمذی، ۷۸/۵.

۳۰  . جوادی آملی، عبد اهللا، تحریر تمهید القواعد ۳ / ۳۹۲.
۳۱  . االحتجاج، ۴۰۷/۲؛ کافی، ۱۳۰/۱، بحار االنوار، ۱۰ / ۳۴۷.

۳۲  . شرح  االشارات،  ۳ / ۱۷۶.
۳۳  . بدایة الحکمة، ۷۷.

۳۴  . نهج البالغه، خطبه ۱۸۵.
۳۵  . التوحید، ۱۹۳؛ کافی، ۱ / ۱۱۶.

۳۶  . کافی، ۱ / ۸۳.

بر اسـاس عقیده مکتب 
برهـان و وحى بر خالف 
اندیشـه بشـر سـاخته 
پیشـین، جهان هستى، 
غیر وجود خداوند متعال 
است. همه اشیا مخلوق 
و آفریده او مى   باشـند و 
او همـه چیـز را پس از 
نیسـتى حقیقـى (ال من 
شىء) خلق نموده است. 
نـه پـدیـد  مخلوقـات، 
از ذات خداوندند  آمـده 
و نـه مرتبه هـا، جلوه ها، 
اجزاء، تعین ها، اشـکال 
و صورت   هـاى وجود او. 
بنابـر ایـن باطـل ترین 
عقیـده ایـن اسـت که 
کسـى بگوید خداوند به 
صـورت اشـیا در آمـده 
و  تجلیـات  و  او  جـز  و 
صورت  هاى وجود او چیز 

دیگرى در کار نیست! 
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3مقاله وارده

سـخنى بـا جنـــاب برنجــکار در حاشــیه مناظـره بـا جنــاب میالنى

س. هاشمى پور
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جناب آقای برنجکار
با عرض سالم و ادب، به عنوان یکی از خوانندگان سمات،  مناظره شما با جناب میالنی را 
چندین بار خواندم و ابهامات و اشکاالتی در نظریه و سخنان شما دیدم که به عرض می رسانم. 

شما درجایی می  گویید:
"خود خدا را شهود و درک می  کنیم " ولی در جای دیگر بعد از تذکر جناب میالنی مبنی بر 
اینکه روایات فراوانی هست که می  گویند به ذات خدا نمی  توان رسید و این روایات مخصوص 
ــت، می  گویید: ”همه اینها درست است. ما با قوای بشری خودمان  ــی نیس رؤیت و معرفت حس

نمی  توانیم به ذات خدا برسیم.“ واضح است که این دو سخن شما متناقض هستند. 
در جمله اول و بلکه سرتاسر نظریه خود می  گویید که "خود خدا" را شهود می  کنیم و تعبیر 
"خود خدا" معنایی غیر از "ذات خدا" ندارد، پس مدعی هستید که ما ذات خدا را شهود می  کنیم؛ 
اما در جمله دوم اعتراف می  کنید که ما با قوای بشری خودمان نمی  توانیم به ذات خدا برسیم!
ــت که از یک سو می  گویید ذات خدا را شهود می  کنیم و از سوی دیگر، رسیدن  چگونه اس
ــه خود ادعا نمی  کنید که  ــما طبق نظری ــری نفی می  کنید؟! مگر ش به ذات خدا  را با قوای بش
ــت و مگر قلب یکی از قوای بشری نیست؟ پس پذیرفته اید  ــهود، یک معرفت قلبی اس این ش
ــید! و دیگر نمی  توانید مطابق عقیده  ــری (قلب) می  توان به ذات خدا رس که با یکی از قوای بش
ــری نمی  توان ذات خدا را شناخت بلکه باید  صحیح عقلی و دینی مطلقًا بگویید که با قوای بش

قلب را استثنا کنید!
ــتثنی  ــهود خدا را ندارند و قلب را مس ــری توان ش پس یا به طور مطلق نگویید قوای بش
ــئوال باشید که چگونه ذات فراتر از مکان و زمان توسط قو  ه  ــخگوی این س بدانید! و آنگاه پاس

ای محدود در زمان و مکان یافت می  شود، و یا اینکه دست از نظریه خود بردارید!
ــهود را خدا به ما می  دهد نه اینکه خود ما  ــت بگویید: ما تأکید داریم که این ش ممکن اس
مستقالً بتوانیم به آن برسیم و اینگونه است که تناقضی بین دو جمله فوق باقی نمی   ماند؛ یعنی 
ــهود می  کنیم منظورمان با اعطای الهی است اما آنجا که شهود را  آنجا که می  گوییم خدا را ش

نفی می  کنیم منظورمان مستقالً و بدون اعطای خداوند است. 
ــخن، دردی را دوا نمی   کند و رفع تناقض از بیانات شما نمی  نماید. چرا که اصالً  اما این س
ــت که عطا کننده این شناخت چه کسی است و هیچ فرقی هم در مورد اشکال  بحث این نیس
ــت که به هر حال نتیجه این عطای الهی و معرفی الهی ـ به  فوق نمی  کند، بلکه مهم این اس
قول شما ـ شهودی است که در وجود ما رخ می  دهد و این ما هستیم که ظرف این شهود قرار 
ــما،  می  گیریم و اثر آن معرفی خدا را در خود می  یابیم و وجدان می  کنیم. یعنی طبق نظریه ش
ــدا در ظرف قلب ما که یکی از قوای  ــت که خ ــه فرایند معرفی خدا ـ خودش را ـ این اس نتیج
 بشری است، وجدان و شهود می  شود، پس دوباره همان اشکال اصلی برگشت می  کند که ذات
فراتر از مکان و زمان محال است که در ظرف ادراک محدود در مکان و زمان ـ چه حس باشد 

چه عقل و چه قلب و... ـ قرار گیرد. 
ــود، دیگر نمی توان در جواب گفت: خدا این ادراک و شهود را  ــکال توجه ش اگر به این اش
ــه محال است و نسبت انجام محال  ــهود خدا در ظرف ادراک ما، فی نفس به ما می  دهد! زیرا ش

ذاتی به خداوند بی معناست. 
شما برای جواب از این اشکال، تنها یک راه دارید و آن این است که بگویید: در واقع این 
ما نیستیم که خدا را می  یابیم و شهود می  کنیم بلکه خود خدا خودش را می  یابد و خدا خودش 
ــاد وجودی و بلکه عینیت خدا و  ــد! که این همان نظریه عرفان، مبتنی بر اتح ــهود می  کن را ش

خلق است. چیزی که شما خود، در جای دیگر نفی اش می  کنید.
ــت ذات خدا در قوای محدود بشری ـ که یکی  خالصه یا باید بپذیرید که محال عقلی اس
ــهود و وجدان شود که در این صورت دیگر نمی  توانید بگویید خدا چنین  ــت ـ ش از آنها قلب اس
ــود بردارید، و یا باید برخالف  ــت از نظریه خ ــی برای ما انجام می  دهد! و نتیجتًا باید دس محال

شما درجایى مى  گویید:
"خود خدا را شـهود و درك 
مى  کنیم " ولى در جاى دیگر 
بعـد از تذکر جنـاب میالنى 
روایـات  اینکـه  بـر  مبنـى 
فراوانى هست که مى  گویند 
به ذات خدا نمى  توان رسید 
و ایـن روایـات مخصـوص 
حسـى  معرفـت  و  رؤیـت 
”همـه  مى  گوییـد:  نیسـت، 
اینها درسـت اسـت. مـا با 
قواى بشرى خودمان نمى -
توانیم به ذات خدا برسیم.“ 
واضـح اسـت کـه ایـن دو 
سخن شما متناقض هستند. 
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حکم قطعی عقل، قائل شوید که ذات خدا در ظرفی از ادراکات محدود بشری(قلب) وجدان و 
ــهود می  شود، و یا اینکه قائل به نظریه عرفا مبنی بر اتحاد وجودی ما با خدا شوید و بگویید  ش
اصالً ما و خدا دو چیز نیستیم بلکه در دار هستی یک موجود است که آن خداست و او خودش 

را شهود می  کند!
جالب اینجاست که شما در جای دیگری از این مناظره می  گویید: " اصال چون از جوهریت 
خدا چیزی در ما وجود ندارد، ما نمی  توانیم خدا را مستقیمًا شهود کنیم." که این سخن از چند 

جهت قابل تأمل است.
ــما از "مستقیم" در تعبیر "شهود مستقیم خداوند"که آن را نفی می  کنید  اول اینکه منظور ش

چیست؟ 
ــه ما بدهد  ــهود را ب ــتقالً و بدون اینکه خدا این ش ــت که ما مس ــان این اس ــر منظورت اگ
ــهود در ما واقع می  شود،  ــیم، اما وقتی خود خدا این را به ما بدهد این ش نمی  توانیم به آن برس
ــد و گفته شد که شهود خدا در ظرف  ــکلی را دارد که در باال بیان ش در این صورت همان مش
قوای بشری محال است چه بگوییم خدا آن را به ما می  دهد و چه بگوییم مستقالً به آن موفق 
می  شویم؛ هر دو محال است؛ نفس این شهود محال است، چرا که الزمه اش شهود ذات فراتر 

از مکان و زمان در ظرف محدود به مکان و زمان است.
اما اگر منظور این است که  شهود خدا دو نوع است: یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم! 
ــتقیم و ادراک  ــهود خدا بنا بر تعریف معتقدان به آن ، همان مواجهه مس ــید مگر ش باید پرس
حضوری و وجدانی خدا نیست ـ همان مثال آتش که گفتید ـ ؟! پس دیگر چیزی به نام شهود 
غیر مستقیم، چگونه می  تواند معنا داشته باشد؟! شهود غیرمستقیم مفهومی متناقض است چرا 

که اگر ادراکی از نوع شهود باشد، مستقیم است و اگر غیر مستقیم باشد، دیگر شهود نیست.
ــما در همین تعلیلی که برای نفی شهود مستقیم خدا آورده اید، عقیده شرعی  دوم اینکه ش
درونی تان را ناخواسته بروز داده اید. عقید  ه ای که در تضاد با نظریه مقبولتان است! زیرا علتی 
که شما به درستی برای نفی شهود مستقیم خدا آورده اید، همان نفی اشتراک جوهری خدا با ما 
ــت. یعنی چون چیزی از ذات و جوهر خدا در ذات  و به عبارت دیگر، اتحاد وجودی خدا با ماس
ــت، پس هر چه را که در ذات  ــنخیتی بین ذات خدا و ما نیس ما وجود ندارد و هیچ اتحاد و س
ــت و عقالً محال است که بتوانیم ذات خدا را در درون  خود ادراک و وجدان کنیم غیر از خداس
ــتر می  گویید: "اینطور نیست که از  ــهود کنیم. چنانچه خود در جمله های پیش خود وجدان و ش
جوهر خدا چیزی در ما هست که ما وقتی او را درک می  کنیم [بگوییم] خدا را درک کرده ایم. 

ما این اعتقاد را نداریم."
ــان می  دهد جمله بعدی شما صحیح نیست که گفته اید: "اما  خود همین تعلیل صحیح، نش
البته خداوند قادر است و می  تواند خودش را به درجاتی معرفی کند"!. چرا که نتیجه واضح نفی 
ــت و  ــود غیر از ذات خداس ــت که هر چه در درون ما وجدان ش اتحاد جوهری ما و خدا این اس
شهودات باطنی ما به دلیل تباین ما با ذات خدا هرگز قادر به یافتن ذات خدا نیست و این امر 
ــت  گفته شود، خدا چنین امر محالی را به ما اعطا می  کند  ــت و دیگر معقول نیس ذاتًا محال اس

و ذات خودش را مشهود ما قرار می  دهد!
با بیانی که گذشت روشن می  شود، معنایی که شما برای روایات ذکر شده در تأیید نظریه 
ــت کرده اید صحیح نیست، زیرا معنایی است که برهان عقلی بر بطالنش داریم  خودتان برداش
ــتناد شما به تک تک آن روایات نیست؛ اما جا دارد در  ــی نوع اس . بنابراین دیگر نیازی به بررس

اینجا تنها به یک مورد از آن روایات اشاره شود و قرائن داخلی و خارجی آن بررسی گردد:
 روایتی از امام صادق علیه السالم آورده اید که خطاب به ابو بصیرمی فرماید: إن المؤمنین 
لیراه فی الدنیا قبل یوم القیامة ألست تراه فی وقتک هذا. و لیست الرؤیة بالقلب کالرؤیة بالعین...
شما این روایت را صریح در معنای شهود قلبی ذات خدا می  دانید در حالی که توجه ندارید  
ــده است و  ــبت به ذات خداوند نفی ش در روایات دیگری صریحًا احاطه قلبی و إبصار قلبی نس

یـا بایـد بپذیرید کـه محال 
عقلـى اسـت ذات خـدا در 
قـواى محدود بشـرى ـ که 
یکـى از آنهـا قلب اسـت ـ 
شـهود و وجدان شود که در 
این صورت دیگر نمى  توانید 
بگوییـد خـدا چنیـن محالى 
بـراى مـا انجـام مى  دهد! و 
نتیجتاً باید دسـت از نظریه 
یـا بایـد  و  برداریـد،  خـود 
برخـالف حکـم قطعى عقل، 
قائل شـوید که ذات خدا در 
ادراکات محـدود  ظرفـى از 
و  وجـدان  بشـرى(قلب) 
شـهود مى  شـود، و یا اینکه 
قائل بـه نظریه عرفـا مبنى 
بـر اتحاد وجودى مـا با خدا 
شـوید و بگوییـد اصـًال ما و 
خدا دو چیز نیسـتیم بلکه در 
دار هستى یک موجود است 
که آن خداست و او خودش 

را شهود مى  کند.
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درباره آیه «ال تدرکه األبصار» فرموده اند که منظور از أبصار، چشم ها نیست بلکه منظور بصائر 
قلبی و احاطه و درک قلبی است و خداوند می  خواهد بفرماید که حتی قلب که ادراکی قوی تر و 

وسیع تر از چشم دارد، قادر به درک و وجدان ذات خدا نیست چه رسد به چشم!۱
ــم اینکه از تعبیر "أوهام" که در این روایات به کار رفته نباید چنین تصور کرد که  ــه مه نکت
منظور از آن، تنها همان معنای "وهم" و "توهمات" ی است که در زبان محاوره ما جاری است 
ــق خارجی به کار می  رود. بلکه معنای وهم در اینجا  ــورد تخیالت بی پایه و بدون حقای و در م
ــت. چنانچه اضافه اوهام به قلب (أوهام القلوب) و نیز به کار بردن  اعم از این معنای عرفی اس
تعبیر بصائر به عنوان معادل آن و همچنین مصادیق ذکر شده برای این اوهام القلوب (آگاهی 
ــان می  دهد که منظور از اوهام القلوب، مطلق ادراک قلبی و بلکه عقلی  ــعر و فقه و...) نش به ش
ــت که چنین ادراکاتی مطلقًا نسبت به  ــی اس ــت و به تعبیر دیگر، منظور، ادراکات غیر حس اس
ــت. پس دیگر صحیح نیست  کسی بخواهد بگوید، دو نوع ادراک قلبی  ــده اس ذات خدا نفی ش

داریم؛ یکی وهمی است و دیگری مثالً شهودی، و روایت تنها می  خواهد وهمی را نفی کند!
ــت و دلیل  ــما برای روایت اول مخالف اس بنابراین معنای صریح این روایات با معنای ش
عقلی نیز این روایات را تأیید می  کند. خصوصًا اینکه با توجه به تعبیر امیر مومنان علیه  السالم 
ــما نیز  ــتناد ش که فرمود: " رأته القلوب بحقائق اإلیمان" معنای رؤیت قلبی در روایت مورد اس
ــن می  شود. چرا که در این فرمایش حضرت، سخن از اعتقاد و ایمان است. یعنی قلب هایی  روش
ــکی نسبت به خداوند دارند  که حقیقتًا به خدا ایمان می  آورند، آنچنان اعتقاد محکم و بدون ش

که گویا او را می  بینند همانطور که در وجود چیزی که دیده می  شود، شکی نیست.
ــخن، خصوصًا کالم بلیغ امیر مومنان امری رایج است. حتی خود ما  این گونه تعابیر در س
ــتفاده می  کنیم و مثالً وقتی به وقوع امری یا نتیجه  نیز درمحاورات روزمره از اینگونه تعابیر اس
عملی در آینده اعتقاد راسخ داریم می  گوییم: آن روز را می  بینم که فالن واقعه رخ خواهد  داد. 

یا آن روز را می  بینم که سزای ظلم خود را می  چشی.
نکته دیگر در روایت ابو بصیر این است که در انتها حضرت به گونه استفهام انکاری به او 
ــما باید گفت که درآن  می  فرماید: آیا تو در این وقت خدا را نمی  بینی؟! در اینجا طبق نظریه ش
ــهود و معرفت قلبی خدا برای ابوبصیر رخ داده و به اذن خدا  وقت به قدرت و تصرف امام، ش
ــهود ذات خدا  ــود که حتی در این دنیا هم ش چنین حالتی برای او پیش آمده تا وی متوجه ش

امکان دارد! 
ــئوال مهم این است که اگر چنین بوده، پس چرا ابوبصیر هیچ گونه سخنی از این  حال س
شهود ناگهانی خود به صورت تأیید آن برای امام یا بیان آن در روایت به میان نیاورده است؟! 
یعنی جا داشت که در پاسخ امام مثالً بگوید: بله، االن خدا را یافتم! یا در انتهای روایت بگوید: 
ــهود خدا برایم حاصل شد! اما می  بینیم که ابوبصیر پس از این استفهام انکاری  در آن موقع ش

امام، هیچ گونه اظهاری مبنی بر شهود خدا در آن لحظه ندارد!
ــهود ذات خدا بوده و نه چنین امر محالی  ــالم درباره ش ــخن امام علیه الس بنابراین نه س
ــخن امام علیه السالم چیزی نیست جز همان  ــت! بلکه معنای س برای ابوبصیر پیش آمده اس
ــدت ایمان و اعتقاد راسخ  ــالم که کنایه از ش معنای رؤیت قلبی در کالم امیر مؤمنان علیه الس

به خداوند است. 
ــانه های  ــه ابوبصیر بفرماید، مگر همین االن با وجود این همه نش ــی امام می  خواهد ب یعن
ــخ به وجود وی نداری آنچنان که گویا او را می  بینی.  قدرت و حکمت خدا، ایمان و یقینی راس
ــیر صفت ظاهر برای خداوند می  فرماید:  ــالم با اینگونه تعبیر در تفس چنانچه امام رضا علیه الس

ما تَوجهت»  ۲ نْعتَه حیثُ نَّک الَ تَعدم صَ ح من اهللاِ تَبارک و تَعالَى ِألَ هر و أَوضَ اهرٍ أَظْ َ«فأَی ظَ
یعنی خداوند از هر چیزی ظاهرتر است چرا که به هر جا رو کنی فعل و صنع خدا را می -
ــس ظاهر بودن خدا نه به معنای ظهور ذاتی بلکه به معنای ظهور صنع و فعل خداوند  ــی. پ  بین
است، همانگونه که درروایت مورد بحث، رؤیت خداوند نه به معنای رؤیت بصری یا شهود قلبی 

نادرستى  پاسـخ   هاى  شـما 
به بعضـى احادیـث مخالف 
نظریه خـود نیز داده اید مثالً 
در پاسـخ بـه ایـن روایـت 
: "طریقـى  کـه مى  فرمایـد 
بـراى اثبات خدا جـز از راه 
عقـل نیسـت"، مى  گوییـد: 
"معرفت قلبى اصالً ربطى به 
اثبـات وجود خدا و صفاتش 
ندارد... معرفت قلبى که خدا 

را اثبات نمى  کند" 
ایـن پاسـخ حقیقتـاً موجب 
شـگفتى اسـت. آیـا وقتـى 
کسـى بنا بـر نظریه شـما، 
خدا را در درون خود وجدان 
مى  کند، وجود خدا به طریق 
أولـى برایش اثبـات نمى -
شـود؟! آیـا وقتـى در درون 
خـود مثـًال غـم را مى  یابیم، 
وجـود غـم برایمـان اثبات 
نمى  شود و تصدیق نمى  کنیم 

که غم هست؟! 
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ذات خدا، بلکه به معنای ایمان محکم و شدت یقین به وجود خدا ست.
ــتنادات به روایات، شما پاسخ   های نادرستی به بعضی احادیث مخالف  عالوه بر اینگونه اس
نظریه خود نیز داده اید مثالً در پاسخ به این روایت که می  فرماید : "طریقی برای اثبات خدا جز 
از راه عقل نیست"، می  گویید: "معرفت قلبی اصالً ربطی به اثبات وجود خدا و صفاتش ندارد... 

معرفت قلبی که خدا را اثبات نمی  کند" 
ــخ حقیقتًا موجب شگفتی است! آیا وقتی کسی بنا بر نظریه شما، خدا را در درون  این پاس
ــود؟! آیا وقتی در درون خود  خود وجدان می  کند، وجود خدا به طریق أولی برایش اثبات نمی  ش

مثالً غم را می  یابیم، وجود غم برایمان اثبات نمی  شود و تصدیق نمی  کنیم که غم هست؟! 
ممکن است بگویید: منظور این است که شهود خدا فراتر از اثبات خداست و معرفتی باالتر 
ــکال نمی  کند بلکه آن را تأیید و تأکید  ــما نه تنها رفع اش ــت، اما این جواب ش از اثبات خداس
می  کند چرا که فراتر بودن معرفت شهودی نسبت به اثبات وجود خدا، بیانگر این مطلب است 
ــناخت ذات  ــهود خدا، عالوه بر آن معرفت پایین تر(اثبات خدا) معرفتی باالتر و بیشتر(ش که ش

خدا) به ما می  دهد نه اینکه آن معرفت پایین تر را نداشته باشد! 
بنابراین بسیار عجیب است که بخواهید منکر این مطلب شوید که در دلِ شهود ذات خدا، 
ــما در جای دیگر به این مطلب  ــود خدا نیز به طریق أولی قرار دارد. چنانچه خود ش ــات وج اثب
اعتراف می  کنید و می  گویید: ” بنابراین اگر ما نتوانستیم از طریق عقلی اثبات کنیم و از طریق 
قلبی به خدا رسیدیم، خدا را انکار نمی کنیم“ یعنی شما معرفت قلبی را اثبات کننده وجود خدا 
ــده ولی به معرفت  ــی که از طریق عقلی، وجود خدا برایش اثبات نش می  دانید و معتقدید، کس
ــن  ــر معرفت قلبی به وجود خدا اقرار کند! و این مطلب ابطال روش ــیده، باید به خاط قلبی رس

ادعای خودتان است که گفتید: ”معرفت قلبی، خدا را اثبات نمی  کند“.
بنابراین باید بپذیرید که نظریه شما راه دیگری ـ به نام شهود و معرفت قلبی ـ برای اثبات 
ــت که تنها راه اثبات خدا  خدا در کنار راه عقلی، ادعا می  کند و این خالف روایات اهل بیت اس

را استدالل عقلی می  دانند.
ــالم نقل کردند که امام، معرفت به  همچنین جناب میالنی روایتی از امام صادق علیه الس
ــناخت  ــناخت کنه ذاتش ۳. ش هر چیز را به چهار وجه می  دانند: ۱. تصدیق به وجود آن ۲. ش
کیفیتش ۴. شناخت علتش و آنگاه می  فرماید: غیر از وجه اول یعنی تصدیق به وجود خدا بقیه 

آن معرفت ها درباره خداوند ممکن نیست.
ــت در این مطلب که مخلوق، درباره ذات خدا تنها می  تواند به اثبات  این روایت صریح اس

وجود او برسد و علم به کنه ذات خدا ممتنع است.
ــخ به تضاد این روایت با نظریه خود می  گویید: ” معلوم است که این چهار تا  ــما در پاس ش

اقسام معرفت عقلی است و این هیچ ربطی به معرفت فطری و قلبی ندارد“! 
یعنی شما اقسام فوق را تنها برای معرفت عقلی می  دانید در حالی که این بر خالف صریح 
ــز را چهار وجه می  داند و در مورد ذات  ــت. چرا که روایت، مطلق معرفت به یک چی ــت اس روای
ــه کنه ذات خدا را برای مخلوق محال  ــدا، تنها اثبات وجودش را ممکن می  داند و معرفت ب خ
ــت، بلکه مطلق معرفت مخلوق  ــد. نفرمود تنها معرفت عقلی به کنه ذات خدا محال اس می  دان
ــیء یمکن المخلوق أن یعرفه  ــدا را ناممکن می  داند.(فلیس من هذه الوجوه ش ــه کنه ذات خ ب
ــلما قلب هم قو  ه ای از  ــود و چه از راه قلب، چرا که مس من الخالق...) چه از راه عقل حاصل ش

قوای همین مخلوق است.
ــما چگونه از کنار روایتی که می  فرماید: "کمال معرفته التصدیق به" و دو  عالوه بر این، ش
ــز تصدیق به وجود خدا،کمال معرفت  ــده می  گذرید؟! در این روایت نی ــار در مناظره مطرح ش ب
ــت و این مطلب به صورت مطلق بیان شده است.  ــده اس ــته ش به خدا و باالترین حد آن دانس
ــما بتوانید بگویید: اما  ــت که ش یعنی نفرمود، کمال معرفت عقلی به خدا، تصدیق به وجود اوس
ــناخت خدا را  ــیم! بلکه حضرت، مطلقًا باالترین حد ش با معرفت قلبی به کنه ذات خدا می  رس

شـما چگونه از کنـار روایتى 
مى  فرمایـد: "کمـال  کـه 
بـه" و  التصدیـق  معرفتـه 
مناظـره مطـرح  دو بـار در 
شـده مى  گذریـد؟ در ایـن 
روایـت نیز تصدیق به وجود 
خدا،کمـال معرفت بـه خدا 
و باالتریـن حد آن دانسـته 
شـده اسـت و ایـن مطلب 
به صورت مطلق بیان شـده 
اسـت. یعنى نفرمـود، کمال 
خـدا،  بـه  عقلـى  معرفـِت 
بـه وجود اوسـت  تصدیـق 
کـه شـما بتوانیـد بگوییـد: 
اما بـا معرفت قلبـى به کنه 
ذات خـدا مى  رسـیم! بلکـه 
حضرت، مطلقاً باالترین حد 
شـناخت خدا را اثبات وجود 

او مى  داند.
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اثبات وجود او می  داند.
ــت!  ــور از معرفت، تنها معرفت عقلی اس ــت پس منظ ــر بگویید: تصدیق، کار عقل اس اگ
می  گوییم اینکه تصدیق کار عقل است دلیلی برای تقیید روایت نمی  شود بلکه آشکارا مصادره 
به مطلوب است! زیرا ما هم می  گوییم تصدیق کار عقل است و چون روایت، کمال معرفت به 
ــس روایت، کمال معرفت به خدا را همان معرفت  ــدا را مطلقًا تصدیق به وجود او می  داند، پ خ

عقلی به وجود او می  داند. 
همچنین باید به روایاتی که رسیدن به ذات خدا را مطلقًا ـ چه از راه عقل و چه قلب و... 
ــده مثل: "لیس برب من طرح  ــد توجه کرد. روایاتی که در مناظره هم مطرح ش ــی می  کنن ـ نف
ــید ـ  ــالغ" و یا " إن اهللا أکبر من أن ینال". می  فرماید: چیزی که بتوان به ذات او رس ــت الب تح
ــت که بتوان به ذات او دست  ــت! و می  فرماید: خدا واالتر از آن اس از هر راهی ـ اصالً خدا نیس

یافت ـ چه عقلی و چه قلبی و ... ـ
                                                                                        والسالم

پى نوشت ها:
۱. مثال این دو روایت:

م لَیس یعنِی  بکُ ر نم رصائب م د جاَءکُ ةُ الْوهمِ أَ الَ تَرى إِلَى قَوله قَ الَ إِحاطَ ه اْألَبصار» قَ وله «ال تُدرِکُ ــی عبد اهللاِ ع فی قَ ِ ــن أَب ع 
ةَ الْوهمِ  لَیها لَیس یعنِی عمى الْعیون إِنَّما عنَى إِحاطَ فَع یمع نم و نِهیرِ بِع ــه لَیس یعنِی من الْبصَ نَفْسل ر فَ ر الْعیون فَمن أَبصَ بصَ
م من أَن یرى بِالْعینِ  یابِ اُهللا أَعظَ ن بصیر بِالثِّ ِالدراهمِ و فُالَ ن بصیر ب ِالْفقْه و فُالَ ن بصیر ب ــعرِ و فُالَ ِالشِّ ن بصیر ب الُ فُالَ ما یقَ کَ

..کافی ج۱ ص۹۸
 ی لَمالَّت انلْدالْب و نْد ِوهمک السنْد و الْهِ ارِ الْعیون أَنْتَ قَد تُدرِک ب لُوبِ أَدق من أَبصَ ودر روایت دیگر فرمود: یا أَبا هاشمٍ أَوهام الْقُ

ار الْعیون ..همان ص۹۹ یف أَبصَ ه فَکَ لُوبِ الَ تُدرِکُ ک و أَوهام الْقُ رِ ِبصَ ها ب لْها و الَ تُدرِکُ تَدخُ
۲. کافی ج ۱ ص۱۲۲
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مقاله وارده
4

محمد مهدى اعتصامى
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در پنجمین شماره "سمات" مقاله ای باعنوان "نقدی بر کتاب دین و زندگی" به چاپ رسید که 
حاکی از برداشت خاص نویسنده از مؤلفان کتاب و تاثیر آن برداشت، در نقادی وی بود. به منظور 
ــته باشند و  ــنده محترم را نیز پیش رو داش ــت مخاطبان محترم نقد نویس داوری آگاهانه، خوب اس

سپس داوری نمایند.
۱ . اولین انتقاد نویسنده، بر تقسیم بندی کتاب و سه مرحله آن است. طراحی 
ــیم بندی موضوعی رایج در کتاب  های کالمی  کتاب دین و زندگی بر مبنای تقس
ــت بلکه با استفاده از روش های تربیتی و فرایند اندیشه تا عمل در  و معارفی نیس
ــت: مرحله آمادگی در اندیشه و قلب، مرحله تصمیم  ــان، دارای سه مرحله اس انس

گیری و مرحله عمل و اجرای برنامه ها.
ــه ورزی راه را  ــنده محترم می  گوید اینکه دانش آموز، ابتدا با اندیش    نویس
ــفر کند و در گام سوم راهی را که با  ــپس در گام دوم آهنگ س انتخاب نماید و س
ــوده، بپیماید، "با نگاه به تربیت دینی چندان تطابقی ندارد... چرا  تفکر انتخاب نم
که دین، اصل و اساس دین ورزی را خداشناسی می  داند و نقطه شروع را بر این 

اساس می  نهد."
ــان میان تقدم و تاخر مراحل تربیت با تقدم و تاخر موضوعات معرفت     ایش
دینی خلط کرده است. اینکه در میان موضوعات دینی، خداشناسی و توحید مبنا و 
اساس سایر موضوعات است، شکی نیست. اما اینکه این خداشناسی و معرفت به 
خالق را باید از راه تفکر و اندیشه در آیات آفاقی و انفسی به دست آورد نیز مبرهن 
ــن است. یعنی نه تنها میان این دو تناقضی نیست، بلکه آن روش تربیتی  و روش
الزمه کسب چنین معرفتی است. البته خداشناسی دارای شاخه ها و ابعادی است. 
ــاخه دیگر آن شناخت صفات  ــاخه آن، اقامه دلیل بر اثبات خالق جهان، ش یک ش
ــان و خلقت  ــناخت خداوند به عنوان غایت و مقصود انس ــاخه دیگر ش الهی و  ش
ــت. در کتاب دین و زندگی (۱) ، دو شاخه اخیر مورد نظر بوده و شاخه اول به  اس
سال  های بعد که توانایی استداللی دانش آموز بیشتر می  شود، واگذار شده است.

ــن مبنا بودن  ــرم برای تبیی ــی که ناقد محت ــات مفصل ــن، توضیح    بنابرای
حداشناسی ارائه کرده، اساسا منتفی است و کسی منکر آن نمی باشد. هر مسلمانی 
که اندک آشنایی با مباحث دینی داشته باشد، می  داند که اگر به خداوند، به عنوان 
ــایر اعتقادات  ــد، نمی تواند به معاد و نبوت و س ــان معتقد نباش خالق جهان و انس
ــنده محترم بر  ــد. از این رو تاکید نویس ایمان بیاورد و ملتزم به احکام دینی باش
ــی در اخالق و احکام بدین گونه است که اگر کسی  اینکه "زیربنا بودن خداشناس
ــم خواهد پذیرفت" ، تاکید بر یک امر  ــد، اخالق و احکام دینی را ه خدا را بشناس
قطعی و بدیهی است. اما باید توجه کنیم که ساختار معرفتی و نظری یک مکتب 
ــا فرایند تربیت و تقدم و تاخر  ــدم و تاخر موضوعات آن، همواره هماهنگ ب و تق
ــا که آنچه در ساختار معرفتی اول  ــد. به طور مثال، چه بس زمانی آموزش نمی باش
ــد و در فرایند تربیت، و در مسیر رشد  ــت، یک موضوع پیچیده و انتزاعی باش اس
ــل موثر در تعیین اولویت های  ــر زمانی بیابد و این، تازه یکی از عوام ــودک تاخ ک

تعلیمی و تربیتی است.
   بله، آن ساختار معرفتی که باید در پایان فرایند آموزش ها اتفاق بیفتد این 
ــاخه، برگ و میوه هرکدام در جای خود باشند و بنا جای  ــت که ریشه، تنه، ش اس

مبنا را نگیرد و فرع به جای اصل ننشیند.
ــه و آله به اعراب جاهلی  ــخن پیامبر اکرم صلی اهللا علی ــاد محترم از س    نق
ــال  ــخن امیرالمومنین که درباره ارس که فرمود "قولو ال اله اال اهللا تفلحوا" و از س

ــئول محترم  مدیر مس
مجله سمات

سالم علیکم
ــماره  ش ــن  پنجمی در 
ــمات، مقاله ای با  مجله س
عنوان "نقدی بر کتاب دین 
ــیده  و زندگی" به چاپ رس
ــته پیوست در  ــت. نوش اس
ــخ به آن مقاله تقدیم  پاس
است  خواهشمند  می  گردد. 
ــتور فرمایید در شماره  دس

ششم مجله قرار گیرد. 
         با تشکر

محمدمهدی اعتصامی
ــان کتاب دین  از مؤلف

و زندگی
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ــله و واتر الیهم  ــوالن می  فرماید " فبعث فیهم (درمیان مردم جاهلی) رس رس
ــی نعمته"، نتیجه می  گیرد  ــتأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منس انبیائه لیس
که ما باید فرزندانمان را آنگونه تربیت کنیم. در حالی که مخاطبان رسوالن 
ــا پیامبر همان گونه  ــرت را فراموش کرده بودند. آی ــی بودند که فط جاهالن

فرزندان گرامی خود را تربیت می  کرد که با اعراب جاهلی مواجه می  شد؟
ــد، برای ایضاح یک حقیقت تربیتی بود. اما برخالف برداشت ناقد محترم،  ۲. آنچه گفته ش
ــناخت خدا  ــی (۱) می  خواهد دانش آموز را به معرفة الرب و ش ــه اول کتاب دین و زندگ مرحل
برساند، از طریق معرفة النفس. یعنی می  خواهد از خودشناسی به خداشناسی برسد، و این روش 
ــت که نیازی به ذکر  ــیره معصومین بزرگوار (صلوات اهللا علیهم) اس برگرفته از قرآن کریم و س

مستندات ندارد.
           شایسته بود ناقد محترم به کتاب راهنمای معلم دین و زندگی مراجعه می  کرد و 
ــی نیز همچون ایشان خواسته اند در حد توان خود از روش قرآن  می  دید که مؤلفان کتاب درس
کریم و سیره معصومین بزرگوار (صلوات اهللا علیهم) پیروی کنند و از خودشناسی به خداشناسی 
ــند و در مراجعه به منابع دین، تنها مؤلفان کتاب درسی نیستند که "اندیشه ناقص بشری"  برس
ــت و لذا نمی تواند دریافت خود از قرآن  ــمول چنین حکمی اس دارند، بلکه ناقد محترم هم مش
ــنت بپندارد و نظری را که با وی سازگاری ندارد، مخالف کتاب و  ــنت را همان کتاب و س و س

سنت تلقی کند.
ــی ، توجه  ــی به خداشناس ــیر درس های کتاب از خودشناس ۳. از آنجا که ناقد محترم به س
ــه از همان ابتدا انسان محور  ــد "اوالً در این اندیش ــت، به مؤلفان می  تازد و می  نویس نکرده اس
ــود، خبری نیست. بلکه این  ــت و از خدایی که معرفت او موجب خضوع و تدین و بندگی ش اس
انسان است که اساس بوده و برای اینکه استعدادهایش شکوفا شود، رو به سوی خدا می  نماید 
ــد توفیری نمی کند، چون او مقصود نیست،  ــتا اگر آن خدا هم خدای واقعی نباش و در این راس
بلکه شکوفایی استعداد  های انسان مطلوب است و این هدف با خدایی ذهن ساخته هم برآورده 
می  شود و با این خدای تخیلی، دین ورزی پیشه می  کند و گمان می  نماید که دین دارد در حالی 

که واقعیت غیر این است و با بت ذهنی خود مشغول بوده است..."
اوالً، از نظر ناقد محترم این امر امکان پذیر است که انسان ها بتوانند استعداد  های انسانی 
ــازند و به کمال  ــکوفا س خود را، از طریق اعتقاد به یک خدای غیر واقعی و دین غیر واقعی ش
ــطحی به درس های دوم تا چهارم بیندازد،  ــند. ثانیًا اگر کسی فقط یک نگاه س الیق خود برس
ــی با تأسی به حضرت ابراهیم علیه السالم  در صدد راهنمایی دانش  در می  یابد که کتاب درس
ــمت است که انسان نباید محبوب و مقصود زندگی خود را امری افول کننده  آموزان به این س
قرار دهد و جهت زندگی باید متوجه خدایی باشد که خالق آسمان ها و زمین است و جز خالق 
ــان قرار گیرد (انی وجهت وجهی للذی فطر  ــان کس دیگری نمی تواند مقصود زندگی انس جه

السماوات و االرض). 
۴. ناقد محترم می  گوید: "کتاب در ادامه، پس از این برداشت، به توصیف این هدف بزرگ 
و پایان ناپذیر که نام خدا بر او می  نهد، می  پردازد... و در وصف او چنین بیانی را القاء می  کند که 
ــیء نمی تواند فاقد آن باشد، بنابراین همین صفاتی را که در مخلوقات می  بینیم  چون معطی ش
ــمه همه کماالت مخلوقات  ــتند و او سرچش ــه صورت کامل و نامحدود در خالق موجود هس ب

است."
ناقد محترم توجه نمی نماید که کتاب درسی این گونه عمل نکرده که مستقیما این هدف 
را خدا بنامد، بلکه با تأسی به حضرت ابراهیم استدالل کرده که این هدف همان خداوند خالق 
آسمان ها و زمین است، نه چیز دیگر. اگر این گونه نیست، پس چرا خود ایشان می  گوید کتاب 
ــی از این قاعده استفاده کرده که معطی شیء فاقد آن نمی شود؟ مگر خالق داشتن جهان  درس

اگر کسى فقط یک نگاه 
سـطحى بـه درس هاى 
دوم تا چهـارم بیندازد، 
در مى  یابـد کـه کتـاب 
بـه  بـا تأسـى  درسـى 
علیه  ابراهیـم  حضـرت 
صــدد  در  الســـالم  
آموزان  دانش  راهنمایى 
به این سـمت است که 
و  نباید محبوب  انسـان 
مقصـود زندگـى خود را 
امـرى افول کننـده قرار 
دهد و جهت زندگى باید 
متوجه خدایى باشـد که 
خالق آسـمان ها و زمین 
اسـت و جز خالق جهان 
کس دیگـرى نمى تواند 
مقصـود زندگى انسـان 
(انى وجهت  قرار گیـرد 
فطـر  للـذى  وجــهـى 

السماوات و االرض). 
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ساختۀ پندار ماست؟
ــه در مخلوقات  ــت که "همین صفاتی را ک ــی آمده اس ــالوه بر این، کجای کتاب درس ع
ــی تصریح دارد که  ــتند؟" کتاب درس می  بینیم به صورت کامل و نامحدود در خالق موجود هس
ــی از محدودیت  ــت: کمالی و نقصی. صفات نقص که که ناش ــته اس صفات مخلوقات دو دس
ــمۀ  ــت. اما منبع و سرچش ــت و خداوند منزه از آن هاس ــت، در خداوند نیس وجودی مخلوق اس

صفات کمالی، خداست و اوست که این کماالت را به این مخلوقات عنایت کرده است.
ــناخت صفات  ــده، راه های ش ــوع دیگری که مورد نقد جدی ناقد محترم واقع ش ۵. موض
ــی از دو راه برای شناخت این صفات استفاده شده است: از  ــت. در کتاب درس خدای متعال اس
ــخنان معصومین (صلوات اهللا  ــی (تکوینی) و از راه آیات قرآن کریم و س راه آیات آفاقی و انفس
علیهم) (تدوینی). این دو راه را قرآن کریم به مردم توصیه کرده و فرموده "و فی االرض آیات 
ــالم...".  ــکم..." و نیز فرموده "هو اهللا الذی ال اله اال هو الملک القدوس الس للموقنین و فی انفس
ــر در این جهان  ــت که با نظ ــت، مقصود آن اس ــانۀ خداس وقتی می  گوییم که جهان آیه و نش
ــان خلقت، مثال می  توانیم به خالقیت، علم،  ــوان صفات خداوند را دریافت. از تفکر در جه می  ت

قدرت و حکمت خداوند پی ببریم.
از همین رو امیرالمؤمنین می  فرماید "الحمد اهللا الذی تجلی فی خلقه لخلقه".

در نقد این موضوع، ناقد محترم می  گوید: "آیا می  توان صفات کمالی مخلوقات را به خالق 
نسبت داد؟ فالسفه، که مؤلفین محترم کتب نیز تابع آنها هستند، پاسخشان به این سؤال مثبت 
ــت، می  گوید "وقتی مثال  ــت." اما از آنجا که چنین امری از نظر ناقد محترم امکان پذیر نیس اس
ــت کمالی علم در مخلوقات را در نظر می  گیریم، ویژگی های ذاتی برای او می  بینیم که به  صف
هیچ عنوان نمی توان این ذاتی ها را از او سلب نمود. مثال علم، در علم بودنش وابسته به ماهیت 
ــد، علمی هم در کار نیست و اگر بخواهیم این علم را نامحدود فرض  ــت و اگر ماهیتی نباش اس
ــد این نیازمندی به ماهیت را از او بگیریم. چه اینکه هرگاه این ویژگی ذاتی را از او  ــم، نبای کنی
گرفتیم، در واقع، دیگر چیزی به نام علم نداریم که بخواهیم نامحدود فرضش کنیم... باید او را 
هم از صفات نقص و هم از صفات کمال مخلوقات تنزیه نمود. خداوند متعال عالم است اما این 
ــابه در نام نباید ما را به تشابه در معنا سوق دهد. اما کیفیت علمش بر ما مخلوقات محدود  تش
در فضای ادراکی خاص مخلوقات قابل درک نیست." بر همین مبنا، ایشان نتیجه می  گیرد که 
ــی  رود، مانند عالم و قادر و حی و وجود، به  ــه هم برای خالق و هم مخلوق به کار م ــی ک الفاظ

اشتراک لفظی است، نه معنایی.
در بررسی این بخش از نظرات ناقد محترم نکات زیر قابل ذکر است:

ــخی را بر دوش فالسفه گذاشته و آن را  ــان سؤال مبهمی را تنظیم کرده و پاس اوال، ایش
ــده ندارند که کیفیت  ــت. مؤلفان کتاب به هیچ وجه عقی ــبت داده اس به مؤلفین کتاب هم نس
ــت و همچنین مؤلفان سراغ ندارند که فیلسوفان  علم خداوند با کیفیت علم مخلوقات یکی اس
اسالمی معتقد باشند که کیفیت علم خداوند با کیفیت علم مخلوقات یکسان باشد. ممکن است 
ــفه دربارۀ صفات کمالی خداوند به گونه ای است که الزمه  ــان چنین بپندارد که نظر فالس ایش
ــانی کیفیت علم در خالق و مخلوق باشد. اما اینکه کسی بگوید فالسفه چنین عقیده  اش یکس

ای دارند، به دور از انصاف است.
ثانیا: استداللی که ناقد دربارۀ کیفیت علم مخلوق طراحی کرده و وابسته بودن به ماهیت 
را الزمۀ ذاتی آن علم فرض نموده، استداللی از سنخ همان استدالل های فالسفه اما نارساست 
که البته چون فیلسوفان نگفته اند و ایشان خود آن را تنظیم کرده است، متهم به فلسفی بودن 
ــت! اما خواهی نخواهی ایشان در زمین فیلسوفان  ــود و مبرا از چنین نسبت ناروایی اس نمی ش
ــوفان ذاتی در مقام تعریف را از ذاتی در مقام و مرتبۀ وجود جدا  ــت. البته فیلس بازی کرده اس
ــن و واضحی  ــتباه نمی گیرند. علم در مقام تعریف، معنای روش ــد و این دو را با هم اش می  کنن

کجاى کتاب درسى آمده 
است که "همین صفاتى 
را کـه در مخــلوقـات 
مى  بینیم به صورت کامل 
خالـق  در  نامحـدود  و 
موجود هسـتند؟" کتاب 
درسـى تصریح دارد که 
صفــات مخلوقـات دو 
دسـته اسـت: کمالى و 
نقصى. صفات نقص که 
که ناشـى از محدودیت 
وجودى مخلوق است، در 
خداوند نیست و خداوند 
هاسـت.  آن  از  منـزه 
امـا منبـع و سرچشـمۀ 
صفات کمالى، خداسـت 
و اوست که این کماالت 
مخلوقـات  ایـن  بـه  را 

عنایت کرده است.
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ــانی آن را درک می  کند. او می  داند که مقصود از علم، چیزی جز آگاهی، درک  دارد که هر انس
واقعیت، خبر از امری دیگر و نظایر اینهاست. وقتی پدری به فرزندش می  گوید که من می  دانم 
و یا خداوند به مردم می  فرماید که "من می  دانم" همه متوجه این معنا می  شوند که دانستن یعنی 
ــر متفاوت  ــیاری از همین مردم می  دانند که کیفیت علم خدا با علم بش چه و در همان حال بس

است و این دو مقام را با هم اشتباه نمی گیرند.
ــت مد نظر دارد که  ــت؟ آیا همان تعریفی از ماهی ــنده از ماهیت چیس ــا: مقصود نویس ثالث
ــوفان دارند یا تعریف دیگری؟ هر پاسخی به این سؤال بدهد، باز هم در زمین فیلسوفان  فیلس
بازی کرده است. در آن صورت، آیا ماهیت اصیل است یا وجود یا هر دو یا هیچ کدام؟ آیا خدا 
ــت دارد و ما نمی توانیم آن را درک کنیم یا اصال ماهیت ندارد؟ از کجا که خداوند ماهیت  ماهی
داشته باشد، اما کیفیت ماهیتش برای ما قابل درک نباشد؟ که در آن صورت علم او نیز همراه 

با ماهیت خواهد بود، اما غیرقابل درک به لحاظ کیفیت!
رابعا: فالسفه متاخر، عموما علم را از سنخ ماهیت نمی دانند و بر مبنای اصالت وجود، آن را 
ــاس آن را در تمام مراتب وجود جاری می  دانند  مقوله ای وجودی تلقی می  کنند و بر همین اس
و لذا آیاتی مانند "ان من شیء اال یسبح بحمده ولیکن الیفقهون تسبیحهم" را شاهد بر همین 

برداشت می  دانند و تسبیح همۀ موجودات را آگاهانه می  دانند.
خامسا: دانشی که دربارۀ خداوند داریم، همواره سلبی نیست. وقتی می  گوییم "خدا هست"، 
ــه خداوند معدوم  ــت ک ــتی را ندانیم و بگوییم مقصود آن اس ــت که معنای هس این گونه نیس
ــتی را می  فهمیم و به همان معنا می  گوییم خدا هست و اال جملۀ  ــت". ما واقعا معنای هس نیس
ــاس همین درک است که می  گوییم: هستی  ــد و مفید فایده نبود . و بر اس ما  فاقد محتوا می  ش
دو قسم است: هستی خالق و هستی مخلوق. گرچه در همین حال می  دانیم که کیفیت هستی 
مخلوق با خالق متفاوت است و اصوال هستی خداوند کیفیت بردار نیست. همچنین وقتی قرآن 
کریم خداوند را خالق می  نامد، معنای ثبوتی از آن می  فهمیم نه معنای سلبی. و وقتی می  بینیم 
ــی هم نسبت می  دهد، همان معنای ثبوتی را  قرآن کریم همین صفت خلق را به حضرت عیس
می  یابیم. اما در همین جا می  دانیم که خالقیت خداوند، متکی به غیر نیست. اما خالقیت حضرت 

عیسی باذنه است و این تفاوت، مانع درک معنای خالقیت در هر دو مورد نمی شود.
وقتی معصوم (علیه السالم) می  فرماید "فمعانی الخلق عنه منفیه"، ناقد محترم توجه نماید 
که معانی، از آن حیث که به خلق نسبت داده می  شوند، از خداوند مبرا هستند، نه معانی، از آن 
ــتند. مثال همین خالقیت باذنه قابل نسبت دادن به خدا نیست  جهت که یک معنای کمالی هس
ــتناد به خدا  ــت قابل اس ــابی و محدود اس نه خالقیت. علم نیز از آن حیث که در مخلوق، اکتس

نیست، نه علم از آن حیث که علم است.
ــکل اصلی ناقد محترم با مؤلفان همان پیش فرض ایشان است که می  گوید  ــا: مش سادس
ــتند و همان نظر فالسفه را هم دارند. بر اساس همین فرض، ایشان  ــفه هس مؤلفین تابع فالس
ــتند و از مکتب اهل بیت (صلوات اهللا علیهم)  ــته که مؤلفان تابع قرآن و اهل بیت نیس پنداش
ــتناد کنند و دانش آموزان را به تفکر  ــدول کرده اند، گرچه بیش از وی به قرآن و حدیث اس ع
ــه در تنظیم و تدوین  ــی افتخار می  کنند ک ــد. البته مؤلفان کتاب درس ــویق نماین در قرآن تش
ــه های فیلسوف بزرگ، شهید مطهری را که "در فنون مختلفۀ اسالم  کتاب های درسی، اندیش
ــر اکرم و اهل بیت (صلوات اهللا علیهم) پرورش  ــنت پیامب کم نظیر بود" و در مکتب قرآن و س
یافته بود، محور و مبنا قرار داده اند، شخصیتی که خود تربیت یافتۀ دو فیلسوف و عارف بزرگ 
ــان فرمود:"آثاری که از  معاصر، امام خمینی و عالمه طباطبایی بود. امام خمینی دربارۀ آثار ایش
ــت، بی استثنا همۀ آثارش خوب است. من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم  او هس
ــتثنا آثارش خوب است، انسان ساز است."۱  . "من  ــتثنا آثارش خوب است. ایشان بی اس بی اس
ــتاد عزیز را  ــنفکران متعهد توصیه می  کنم که کتاب های این اس ــجویان و طبقه روش به دانش

استداللى که ناقد دربارة 
مخلـوق  علـم  کیفیـت 
طراحى کرده و وابسـته 
بودن به ماهیت را الزمۀ 
علـم فـرض  آن  ذاتـى 
نموده، استداللى از سنخ 
اسـتدالل هاى  همـان 
فالسـفه اما نارساسـت 
که البته چون فیلسوفان 
نگفته اند و ایشـان خود 
آن را تنظیم کرده است، 
متهـم به فلسـفى بودن 
نمى شود و مبرا از چنین 
نسبت ناروایى است! اما 
خواهى نخواهى ایشـان 
در زمین فیلسوفان بازى 

کرده است.
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نگذارند با دسیسه های غیر اسالمی فراموش شود."۲  البته آزاد اندیشی مؤلفان، به تأسی از آن 
بزرگواران، حکم می  کند که هر نقدی را بشنوند و با دلیل و برهان ارزیابی نمایند، اما در تبعیت 
از چنین فیلسوفانی نه تنها خود را مجرم نمی شمارند بلکه بدان افتخار و مباهات هم می  کنند.
ــاز کند که دربارۀ ایمان  ــث دیگری از کتاب دین و زندگی را آغ ــد محترم نقد مبح ۶. ناق
ــناخت خداوند به عنوان  ــتم کتاب، توضیح می  دهد که ش ــت . درس های هفتم و هش به خداس
محبوب و مقصود زندگی برای حرکت به سوی اوکافی نیست. باید این شناخت به مرحلۀ ایمان 
برسد تا منشأ عمل صالح قرار گیرد. ناقد می  گوید « اول اینکه متعلق ایمان ذکر نشده ، یعنی 
ــت تا در زمرۀ مؤمنین قرار گرفت و از این دیدگاه یک  ــده به چه چیزی باید ایمان داش بیان نش
ــلمان و حتی یک بت پرست، همین که به چیزی پایان ناپذیر  ــتی، یک یهودی، یک مس زرتش

ایمان داشته باشند مؤمن هستند.»
ــت که در آموزش و پرورش تدریس می  شود. چگونه  ــی حدود ده سال اس این کتاب درس
است که در طول این سال ها ، این همه دبیر و کارشناس و مراکز علمی و دینی چنین انحراف 
فاحشی را در نیافته بودند؛ که در این کتاب ایمان یک مسلمان با ایمان یک بت پرست مساوی 

تلقی شده است!
ــای تبیین قرار گرفته  ــدای این چند درس آمده و روایاتی که مبن ــا این آیاتی که در ابت آی
ــت که از متن این درس ها  ــت ؟ با همین نگاه اس ــته اس اند، ایمان هر چیزی حتی بت را خواس
ــفه های  ــانی که زندگی علمی و فکری خود را در نقد فلس ــم دینی در می  آورد و کس پلورالیس
ــم دینی گذرانده اند، اومانیست و پلورالیست  مدرن، غرب گرایی، معنویت های جدید و پلورالیس
ــت و کتاب  ــت که فکر می  کند نگاه ثقلین منحصرًا در اختیار اوس می  خواند! و با همین نگاه اس
دین و زندگی که از این همه آیه و حدیث بهره برده ، فرسنگها از معارف دینی دور شده است 
ــده است: خدا صاحب همۀ صفات کمالی و  ــتخراج نش و درصفحۀ ۱۳۷ آن هم چنین پیامی اس

تقرب به او برترین هدف انسان است !
ــرط قرار داده  ۷. ناقد محترم می  گوید کتاب دین و زندگی برای ایمان، آمادگی قلبی را ش
ــتگی قلب به فضائل و پیراستگی از رذائل می  داند . نقدی که  « و آمادگی قلبی را در گرو آراس
بر این وارد است این است که بر مبنای کتاب، قلب قبل از کسب شناخت خدا می  تواند فضائل 
و رذائل را بشناسد و به آن ها آراسته و پیراسته گردد. با این بیان آیا به دور دچار نشده ایم ؟»

ناقد محترم توجه نماید که بنابر آیات قرآن و سخنان معصومین (صلوات اهللا علیهم) ایمان 
ــت و برای هر مرتبه از ایمان مرتبه ای از طهارت و تقوای قلب ضروری  یک امر ذومراتب اس
است. و اگر قلب هبچ مرتبه ای از تقوا را نداشته باشد، هیچ مرتبه ای از ایمان را کسب نخواهد 
ــان پردۀ  ــان مهر خورده و بر چشمهاش کرد (ذلک الکتاب هدی للمتقین). اما آنان که بر دلهاش
جهالت و غفلت کشیده شده (رذائل) به پیام قرآن ایمان نخواهند آورد و خداوند بر بیماری قلب 
ــت، اما «هدی للمتقین» می  باشد. اگر  آنان خواهد افزود. با اینکه این کتاب «بیان للناس » اس
ــی هیچ بهره ای از تقوای فطری نمانده باشد، قرآن او را گمراه تر می  کند. بنابر آیات  برای کس
قرآن، اگر انسان ها اهل تفکر و تعقل باشند، گوش شنوا و شرح صدر و بصیرت نداشته باشند، 
ــود. کسی  ــند، هدایت قرآن در آنان مؤثر واقع نمی ش متکبر و بهتان زننده و غافل و منافق باش
ــن و  ــاخته کمک بگیرد و پیام روش ــتداللی خودس که خود را ملتزم به وحی می  داند، نباید از اس
ــخن دلیل عقلی هم  ــت! البته این س ــخن دور اس واضح قرآن را نقد کند و بگوید الزمۀ این س
دارد: ایمان یک حقیقت ذومراتب است. اولین مرتبۀ کسب ایمان نیازمند تقوای فطری و اولیه 
ــب مرتبۀ ای دیگر از تقوا حاصل می  شود و آن  ــت و مرتبۀ بعدی آن با عمل به دین و کس اس
ــیر  ــب فضائل برتر می  گردد و این س ــبب اعمال صالح باالتر و کس مرتبۀ باالتر ایمان، خود س

تکاملی پیوسته ادامه می  یابد . 
۸. نقد دیگر ناقد محترم به نشان دادن راه هایی برای تقویت تصمیم گیری و عزم در کتاب 

ناقـد  اصلـى  مشـکل 
محترم بـا مؤلفان همان 
ایشـان  فـرض  پیـش 
مى  گویـد  کـه  اسـت 
مؤلفیـن تابـع فالسـفه 
و همـان نظـر  هسـتند 
فالسـفه را هم دارند. بر 
اسـاس همیـن فـرض، 
کـه  پنداشـته  ایشـان 
مؤلفان تابع قرآن و اهل 
بیت نیسـتند و از مکتب 
اهـل بیت (صلـوات اهللا 
علیهم) عدول کرده اند، 
گرچـه بیـش از وى بـه 
قـرآن و حدیث اسـتناد 
کننـد و دانـش آمـوزان 
قـرآن  در  تفکـر  بـه  را 

تشویق نمایند.
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در کتاب درسـى شـش 
راه بـراى تقویت عزم و 
عرضه  پیمان  نشکستن 
شـده که هر شش مورد 
مستند به آیات یا روایات 
مؤلفـان به  این  اسـت. 
چه شـکل دیگـرى باید 
بـه قـرآن و اهـل بیـت 
علیهـم)  اهللا  (صلـوات 
مراجعـه مى  کرده اند که 
نکرده اند؟ کاش ایشان 
به جـاى ایـن اتهـام ، 
ایـن اشـکال را مطـرح 
مى  کـرد که مؤلفـان در 
نحـوة اسـتفاده از کالم 
کرده اند   خطا  معصومین 

نه در اصل مراجعه!

ــت که «به هر میزانی که معرفت به اهللا تعالی فزون تر  ــان معتقد اس ــت. ایش دین و زندگی اس
ــخص، هم انگیزۀ قوی تری برای اطاعت و بندگی دارد» و دیگر نیازی «به مشاطه  ــد، ش باش
ــت و فقط «با رجوع تام و تمام به آموزه های توحیدی اهل بیت علیهم  گری های ذهن » نیس

السالم که ابواب معرفة اهللا هستند » میسر می  شود.
ــتن پیمان  ــش راه برای تقویت عزم و نشکس ــی ش اوالً عرض می  کنیم که  در کتاب درس
عرضه شده که هر شش مورد مستند به آیات یا روایات است. این مؤلفان به چه شکل دیگری 
باید به قرآن و اهل بیت ( صلوات اهللا علیهم ) مراجعه می  کرده اند که نکرده اند؟ کاش ایشان 
به جای این اتهام ، این اشکال را مطرح می  کرد که مؤلفان در نحوۀ استفاده از کالم معصومین 

خطا کرده اند ، نه در اصل مراجعه!
ــایر  ــای تقویت عزم و تصمیم گیری، س ــد محترم بر راه ه ــن، دامنۀ نقد ناق ــالوه بر ای ع
ــم فرا می  گیرد. زیرا آن بزرگواران برای تربیت  ــای معصومین (صلوات اهللا علیهم) را ه آموزه ه
فضائل مختلف در انسان، معرفة الرب را کافی ندانسته و راه حل های مختلفی را توصیه فرموده 
ــوار فرموده اند اگر تصمیم بر انجام کار خیر  ــد. مثال در مورد تصمیم گیری،  معصومین بزرگ ان
گرفتید، آن را بدون تأخیر انجام دهید. زیرا شیطان انسان را وسوسه می  کند و او را به تسویف 
ــت بدهد. یا اگر بزرگی فرموده «  ــوف» «سوف» می  گوید تا فرصت را از دس ــاند و «س می  کش
ــلب اراده و عزم می  کند »۳، ناقد محترم به ایشان خواهد گفت: نه،  گوش دادن  به تغنیات ، س
چنین توصیه ای ضروری نیست. شما معرفت انسان به خدا را باال ببرید، دیگر به تغنیات گوش 

نمی دهد و اراده اش سست و زایل نمی شود!
در پایان به ناقد محترم عرض می  کنم: قرآن و مکتب اهل بیت صلوات اهللا علیهم آنچنان 
ــی به بزرگان معرفت، خود را  ــت که شایسته است با تأس ــمند اس غنی و پربار و متعالی و ارزش
ــم و در انتصاب دیدگاه خود به آن حرمت نگه داریم و  ــخنگوی این مکتب قرار ندهی قیم و س
چنین نپنداریم که هر کس نظری مانند نظر ما ارائه نکرد، از مکتب اهل بیت بیرون است و به 
ــب است. تعارف را هم کنار بگذاریم. هم شما و هم دیگران  ــفه و عرفا منتس مکتب مثالً فالس
ــان در تدوین کتاب بهره  ــان از آنان پیروی کرده اند و از آثار آن ــفه ای که مؤلف می  دانند فالس
برده اند، کسانی جز شهید مطهری و عالمه طباطبائی و امام خمینی نیستند که در جای جای 
کتاب های درسی و کتاب های معلم بدان تصریح کرده اند . اینان بزرگوارانی هستند که زندگی 
ــداران حقیقی  خود را صرف احیای مکتب قرآن و اهل بیت (صلوات اهللا علیهم) کرده اند و پاس

ارزش های اسالمی در عصر حاضر بوده اند. 

پى نوشت ها:
۱. امام خمینی، صحیفۀ امام، ج۱۶، ص ۲۴۲

۲.  امام خمینی، صحیفۀ امام، ج ۱۲، ص ۱۸۸
۳. امام خمینی ، شرح حدیث ، ص ۹
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 محاجه امام باقر علیه السالم با حسن بصرى
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ــن بصری [از سران صوفیه] نزد امام باقر علیه السالم رفت و عرض کرد: آمده ام سؤاالتی  حس
از شما بپرسم.

امام فرمود: مگر تو فقیه اهالی بصره نیستی؟
گفت: چنین می  گویند.

امام فرمود: امر بزرگی را به عهده گرفته ای. شنیده ام که می  گویی خداوند مردم را به خودشان 
واگذار کرده است!

حسن بصری ساکت شد. 
امام فرمود: اگر خداوند به کسی وعده  امن و امان دهد، آیا او دیگر باید از چیزی بترسد؟

گفت: نه
امام فرمود: من آیه ای می  خوانم که تو آن را به اشتباه تفسیر کرده ای.

پرسید: کدام آیه؟
ــیر سیروا فیها  ّّس فرمود: و جعلنا  بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرةً و قدرنا فیها ال
ــهرهاى  ــان آنان و میان آبادانی هایى که در آنها برکت نهاده بودیم ش ــًا آمنین۱  و می ــی و ایام لیال
متّصل به هم قرار داده بودیم، و در میان آنها مسافت را، به اندازه، مقرر داشته بودیم. در این [راه ] 

ها، شبان و روزان آسوده خاطر بگردید. 
ــت که اموال  ــیر کرده ای؟ وای بر تو! این چه امنیتی اس ه تفس ــنیده ام که جای امن را به مکّ ش

اهالی آنجا به سرقت می  رود و همواره عد  ه ای کشته می  شوند؟!
سپس امام باقر علیه السالم به سینه مبارک خود اشاره کرد و فرمود: آن قریه   های مبارک ماییم.

حسن بصری گفت: فدایت شوم! آیا در قرآن آیه ای هست که به انسان ها بگوید قریه؟
ــدیدا و  ــابا ش ــبناها حس ــله فحاس ــود: بله : و کاین من قریه عتت عن امر ربها ورس ــام فرم ام
ــرپیچی کردند ، و ما  ــیار قریه هایی که از امر پروردگار و پیامبرانش س عذبناهاعذابا نُّکرا"۲ و چه بس

حساب سختی از آنان کشیدیم و به عذاب بدی مجازاتشان کردیم.
بعد فرمود: آیا سرپیچی کننده در و دیوار است یا انسان ها؟

حسن بصری گفت: بله؛ منظور همان انسان هاست.
ــأل القریه التی کنافیها»۳، (از قریه ای که ما بودیم بپرس.) از قریه و  امام فرمود: در آیه  « واس

دهستان سؤال می  شود یا از اشخاص؟!
ــپس فرمود: قری یعنی علمای شیعه ما و مقصود از سیر، علم است. یعنی هر کس به سوی  س
ما آمد و حالل و حرام را از ما آموخت، دیگر از شک و گمراهی در امان است؛ زیرا احکام را از آنجا 
ــت وارثان علم و فرزندان برگزیده اند و آن فرزندان ما  ــت؛ چون اهل بی که باید بیاموزد، آموخته اس
هستیم، نه تو و امثال تو. و مبادا بگویی خداوند بندگان را به خودشان واگذاشته زیرا خداوند عزوجل، 
ــت تا کاری را به مردم واگذار کند. آنها را هم به چیزی مجبور نمی کند  ــتی و ضعف نیس دچار سس
که در این صورت به آنها ظلم می  شود؛ خدا با بندگانش نه با جبر رفتار می  کند نه با تفویض؛ بلکه 

با امری بین آن دو رفتار می  کند.

منبع:
بحار االنوار، ج ۲۴، ص ۲۳۲، ح ۱.
بحار االنوار، ج ۲۴، ص ۲۳۵، ح ۴.

١ .  سبا / ۱۸
٢ . طالق / ۸ 
٣ . یوسف/ ۸۲
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